Carrièregerichte en vakinhoudelijke workshops & kantoorpresentaties

Het Nationaal Juristencongres
De onderstaande workshops en kantoorpresentaties zijn gratis te bezoeken. Voor iedere workshop en
kantoorpresentatie zijn er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar waarbij geldt vol is vol. Voor de workshops en
kantoorpresentaties hoef je je niet in te schrijven.

Workshops

Kantoorpresentaties

> Uitgebreid
programma
Tijd: 10.30 - 11.30 uur

> Uitgebreid
programma
Tijd: 10.45 - 11.45 uur

•
•

Oorlogstribunaal: strafrecht op
wereldniveau
Capital markets in crisistijd

Tijd: 11.45 - 12.45 uur

•
•

Uitleveren, overleveren en overleven
Mijn eerste pleidooi

Tijd: 13.00 - 14.00 uur

•
•

Kies je advocatenkantoor
De strafpleiter spreekt

Tijd: 14.15 - 15.15 uur

•
•

Stagiair en Patroon
In House or Outside

•
•
•

Simmons & Simmons
AKD Prinsen Van Wijmen
Van Doorne

Tijd: 11.30 - 12.00 uur

•
•
•

Holland Van Gijzen
CMS Derks Star Busmann
Sjöcrona Van Stigt

Tijd: 12.15 - 12.45 uur

•
•
•

Norton Rose
Lovells
BarentsKrans

Tijd: 13.00 - 13.30 uur

•
•
•

DAS Rechtsbijstand
Bird & Bird
ARAG Rechtsbijstand

Tijd: 13.45 - 14.15 uur

•

Marxman advocaten

Tijd: 13.45 - 14.45 uur

•

RAIO

Carrièregerichte en vakinhoudelijke workshops & kantoorpresentaties

Workshops vrijdag 13 maart
Terug naar overzicht >
Ga naar kantoorpresentaties >
Oorlogstribunalen: strafrecht op wereldniveau
Niet alleen de wereld globaliseert maar ook het recht, zelfs ook het strafrecht. Joegoslaviëtribunaal, Internationaal Strafhof, oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid: het nieuws
staat er vol mee. Ook oorlogsmisdadigers en genocidenplegers worden verdedigd door advocaten.
Hoe pak je zoiets aan als raadsman? Is het leuk te werken tegen de achtergrond van duizenden
doden? Twee super toppers uit de wereld van het internationale strafrecht doen een boekje open.
Sprekers: Victor Koppe (Böhler Franken Koppe Wijngaarden advocaten) en Geert-Jan Knoops
(Knoops & Partners Advocaten)
Tijd: 10.30 - 11.30 uur
Locatie: zaal O
Capital Markets in crisistijd
Het is kredietcrisis voor en kredietcrisis na. Maar de kapitaalmarkten, zoals de effectenbeurzen,
draaien gewoon door, zij het wat minder vrolijk dan anders. Wat zijn van dit alles de gevolgen
voor de capital markets-secties van de grote kantoren? Hoe passen de advocaten zich aan de
veranderende marktomstandigheden aan? In welke mate verandert het werk ook inhoudelijk?
Advocaten lijken soms net gewone beleggers: you win some, you loose some.
Sprekers: Joost Schutte (De Brauw Blackstone Westbroek), Derk Lemstra (Stibbe) en Marcel van
de Vorst (Norton Rose)
Tijd: 10.30 - 11.30 uur
Locatie: zaal P
Uitleveren, overleveren en overleven
Sinds de invoering van het Europees Arrestatie Bevel (EAB) kan elke ingezetene van de EU worden
uitgeleverd aan een andere lidstaat als hij daar iets op zijn kerfstok heeft. In de praktijk leidt dat
tot nogal wat problemen en horrorverhalen, zoals dat van Robert Horchner en Klaas-Jan Bolt. Hoe
staat het anno 2009 met het uitleveringsrecht? Hoe veilig ben je als Nederlander voor een enkeltje
VS of Turkije? Verhalen uit de uitleveringspraktijk.

Sprekers: Cees Korvinus (Korvinus Abeln Advocaten), Robert Horchner en Jan-Paul van Barneveld
(Nysingh advocaten-notarissen)
Tijd: 11.45 - 12.45 uur
Locatie: zaal O
Mijn eerste pleidooi
Slapeloze nachten… Hoe moet die toga ook alweer aan? Hoe zei je dat de rechter heette? Kopieën
van mijn pleitnota? Hoeveel dan? Als ik moet plassen, wat dan? Gaat mijn patroon mee? Nee? Wat
zeg je me nou? Moet ik naar Almelo? Een eerste pleidooi is geen sinecure. Oefenen voor de
spiegel, slepen met tassen en dossiers… Drie jonge pleiters vertellen in geuren en kleuren over
hun eerste pleitervaringen. No further questions, your honor!
Sprekers: AKD Prinsen Van Wijmen, Minke Kroon (Russell Advocaten) en Alexander Jansen
(Poelmann van den Broek)
Tijd: 11.45 - 12.45 uur
Locatie: zaal P
Kies je advocatenkantoor
Advocatenkantoren zijn er in soorten en maten. Je hebt de global firms, de ‘nationals’, de
landelijke kantoren, de ’advocountants’ (kantoren die samenwerken met accountantsorganisaties),
de regionale kantoren en de nichekantoren. Waarvoor kies je en op grond van welke argumenten?
Kantoren –een uit elke categorie- geven het antwoord op alle vragen.
Sprekers: Tineke Kothe (Clifford Chance), Marjolijn Lips (Van Doorne), Jan Padberg (Holland Van
Gijzen), Tom Ensink (Ploum Lodder Princen) en Eva Peeters (Van Traa Advocaten)
Tijd: 13.00 - 14.00 uur
Locatie: zaal O
De strafpleiter spreekt
Wegens groot succes vervolgd: vraag de strafpleiter de oren van zijn hoofd en discussieer mee
over actuele onderwerpen van witte boordencriminaliteit en handel met voorkennis tot
drugssmokkel en kindermishandeling…. Waarom zit de top van Ahold niet achter de tralies terwijl
hun aandeelhouders tientallen miljarden verloren? Hoe zit het nou met kroongetuigen en
infiltranten? Mocht het nou wel of niet wat Peter R. de Vries deed in de jeep met Joran van der
Sloot… Kom, luister en spreek!
Sprekers: Jan Sjöcrona (Sjöcrona Van Stigt), Ed van Liere (Simmons & Simmons) en Cees van
Bavel (CMS Derks Star Busmann)
Tijd: 13.00 - 14.00 uur
Locatie: zaal P
Stagiair en Patroon
Voor een beginnend advocaat is zijn of haar patroon de belangrijkste persoon op kantoor. Wat
mag een stagiair van zijn patroon verwachten? En omgekeerd? Wat voor soorten patronen zijn er
en hoe toegankelijk zijn zij? Hoe belangrijk is de patroon voor de loopbaan van de ambitieuze
stagiair? Kunnen patronen ook falen? Drie koppels van gerenommeerde kantoren over hun innige
samenwerking.
Sprekers: KienhuisHoving, Carolijn Kuipers en Caspar Schouten (Kennedy Van der Laan) en Cindy

Ribbe en Harm van Berkum (Bird & Bird)
Tijd: 14.15 - 15.15 uur
Locatie: zaal O
In House or Outside?
De juridische afdelingen van bedrijven worden steeds groter en gaan ook steeds meer werk zelf
doen. Desalniettemin wordt vaak nauw samengewerkt tussen de ‘In House’ en de ‘Outside’
counsel. Hoe verloopt zo’n samenwerking? Waar ligt de grens tussen werk wat het bedrijf zelf doet
en wat ‘over de heg wordt gegooid’ in de tuin van het advocatenkantoor? Enkele koppels van
bedrijfsjurist en advocaat vertellen over de ins and outs van hun samenwerking.
Sprekers: Mirjam de Blecourt (Baker & McKenzie) met Gerard Berghuis (Mexx), Johannes Buntjer
(Lovells) met Marcel van Buren (Ordina) en Daniëlle van der Kolk (Houthoff Buruma) met Jeroen
Dees (Accell Group)
Tijd: 14.15 - 15.15 uur
Locatie: zaal P

