Het Nationaal Juristencongres 2009 wederom een groot succes!

Het zevende Nationaal Juristencongres
met recht het grootste juridische
carrière-evenement van Nederland!

Bezoekersenquête
Het Nationaal Juristencongres

op vrijdag 13 maart 2009 vond in de Amsterdam RAl, parallel aan de twaalfde Nationale
Carrièrebeurs, de zevende editie plaats van Het Nationaal Juristencongres. Het congres
kon rekenen op ruim 1.200 bezoekers en de deelname van topkantoren!
Uniek congresprogramma
Ook dit jaar stond het programma van Het Nationaal Juristencongres garant voor vakinhou- '
delijke en/of carrièregerichte workshops over
actuele onderwerpen op juridisch gebied. Deze
workshops werden verzorgd door experts en juridische professionals. Het congresprogramma
van Het Nationaal Juristencongres is tot stand
gekomen in nauwe samenwerking met contentmanager Micha Kat en bevatte onder meer
presentaties van topkantoren en actuele workshops als 'Oorlogstribunalen: strafrecht op
wereldniveau', 'Uitleveren, overleveren en overleven' en 'De strafpleiter spreekt'.
Meer dan 50 advocatenkantoren en andere juridische werkgevers waren aanwezig op Het
Nationaal Juristencongres, waaronder de absolute top van de advocatenkantoren volgens de
Stand van de Advocatuur 2009: Houthoff
Buruma, De Brauw Blackstone Westbroek, AKD
Prinsen Van Wijmen , Allen & Overy, CMS Derks
Star Busmann , Pels Rijcken & Droogleever
Fortuijn en Clifford Chance LLP. Het Nationaal
Juristencongres is door de speciaal gereserveerde beursvloer een uitstekende ontmoetingsplek waar rechtenstudenten en juridische
starters met werkervaring kennis kunnen maken
met juridische topwerkgevers en zich kunnen
laten informeren over de mogelijkheden bij het
betreffende kantoor.

Waardering
Net zoals afgelopen jaren waren de exposanten
goed te spreken over het zevende Nationaal
Juristencongres. Exposanten gaven aan positief te zijn over de organisatie van de beurs en
zijn goed te spreken over de kwaliteit van de bezoekers. Daarnaast zeiden veel exposanten hun
aanwezigheid op Het Nationaal Juristencongres
als een 'must' te beschouw en . De opmerking
"Het Nationaal Juristencongres heéft een goede
landelijke bekendheid en daarmee bereik je hét
publiek", werd veelvuldig gehoord. Niet alleen
omdat Het Nationaal Juristencongres een
nationaal carrière-evenement is, maar ook door
het interessante, door de bezoekers gew aardeerde congresprogramma.

Ongeveer 190 bezoekers van Het Nationaal Juristencongres deed mee aan de
enquête. Daaruit kvvam naar voren aat
ruim 84% van de bezoekers Het Nationaal Juristencongres hadden bezocht
om zich te oriënteren op een eerste
baan of op een volgende stap in hun
èarrière. Verder werden de stand- en
kantoorpresentaties en de mogelijkheid,
om directte solliciteren als belangrijkste
redenen voor het bezoek genoemd.
Maar liefst 30% van de respondenten
verbleef tussen de 3 en 4 uur op Het
Nationaal Juristencongres. Veelvuldig
werd aangegeven dat "Het Nation'élal
Juristencongres een goede kans is om
je te oriënteren op de arbeidsmarkt en
natuurlijk om te netwerken". 25% van de
respondenten heeft een afspraak met
een mogelijke toekomstige werkgever
aan Het Nationaal Juristencongres overgehouden! Het Nationaal Juristencongres
werd gemiddeld beoordeeld met het
cijfer 7,9.

Exposanten over Het Nationaal Juristencongres
Wat zijn de ervaringen van de exposanten en bezoekers op Het Nationaal Juristencongres?
Reacties vanaf de beursvloer.
Exposanten
DAS Rechtsbijstand,
Linda Emmery
"We staan op Het Nationaal Juristencongres omdat we ontzettend
groeien en daarom hard op zoek
zijn naar nieuwe juristen. De doelgroep hier is breed - van stagezoekenden en starters tot ervaren
mensen - wat een groot voordeel
is. Deze beurs is heel wat drukker
bezocht dan andere beurzen, en
grootschaliger. Het is een must om
hier te staan en wij horen daar als
grootste juridisch kenniscentrum
van Nederland zeker tussen!"
USG Juristen, Lisette de Heer
"USG wil altijd contact maken met
nieuw talent en zoveel mogelijk

goede juristen leren kennen. Het
Nationaal Juristencongres is de
perfecte gelegenheid om erachter
te komen wat ze beweegt en wat
er speelt onder de doelgroep."
Simmons & Simmons,
Femke de Jong
"Op Het Nationaal Juristencongres
hebben we de kans om kennis te
maken met studenten die we niet
via kantoorbezoeken of lokale activiteiten ontmoeten. Het congres is
groots opgezet. Alles wordt al een
jaar van tevoren geregeld, dus het
is allemaal goed georganiseerd. Er

staan zoveel mooie bedrijven bij elkaar, dat is fantastisch. Studenten
kunnen zich hier breed oriënteren ,
maar komen ook heel doelgericht
naar ons toe. "
AKD Prinsen Van Wijmen,
Marloes Groenenboom
"Ons doel op Het Nationaal Juristencongres is om ons op landelijk
niveau te presenteren en het contact met onze kantoorgenoten van
de diverse vakgroepen laagdrempeliger te maken. Er komt hier een
gevarieerde bezoekersgroep: van
Maastricht tot Amsterdam en van
studenten in de oriëntatiefase tot
specifiek gerichte werkzoekenden.
We hebben in ieder geval aardig
wat geschikte kandidaten gezien
waar we in de komende periode
nader kennis mee gaan maken."

AT Osborne, Marinke van 't Hoft
"Wij vinden het belangrijk om kennis te maken met ambitieuze jonge
juristen en juristen in spe. Er is
hoogwaardig, interessant werk te
doen bij ons management- en consultancybureau en we nemen hen
graag mee in deze projecten . Het
Nationaal Juristencongres heeft
een goede landelijke bekendheid
en daarmee bereik je hét publiek.
Het is grootser opgezet dan andere beurzen, zowel fysiek als qua
campagne. De reclame-uitingen
zijn overal, je kunt het bijna niet gemist hebben."

Sjöcrona Van Stigt, Enide Perez
"Wij willen voeling houden met de
studenten die van de universiteiten afkomen, zicht houden op
nieuw talent en persoonlijk met
deze mensen kennismaken. Dit is
mogelijk door je als kantoor hier te
presenteren met een stand. We
hebben inmiddels gesproken met
een aantal interessante mensen .
Zij hebben nu een beter beeld van
wat wij doen en de drempel is voor
hen lager geworden om te solliciteren . Het Nationaal Juristencongres maakt het allemaal wat
persoonlijker, dankzij de informele
setting."

De Brauw Blackstone Westbroek,
Carolijn Daamen
"Wij hebben ervoor gekozen aanwezig te zijn op het grootste Juridische carrière-evenement van Nederland om studenten te informeren
over De Brauwen de mogelijkheden
bij ons kantoor. Er komen veel studenten die zich nog vroeg in de
oriëntatiefase bevinden, maar ook
studenten die op het punt staan
een keuze voor een werkgever te
maken. We hopen in ieder geval dat
we na vandaag de nieuwsgierigheid
en interesse van de studenten gewekt hebben zodat ze nader met
ons kennis komen maken."

Raad voor de Rechtspraak,
Leonore Harthoorn
"We staan op Het Nationaal Juristencongres, omdat onze doelgroep hier komt. Het is goed om
hier aanwezig te zijn! Volgens mij
is het nu al een succes. De stand
is goed gevuld en de zaal was
vol tijdens de presentatie. Onze
standbemanning is enthousiast:
het niveau van de studenten is erg
hoog en er komen vooral worechtenstudenten op ons af. Het
valt ons op dat deze mensen zeer
geïnteresseerd zijn. De rechtspraak is natuurlijk een unieke
organisatie , dus qua sfeer en
werkinhoud hoeven wij ons niet te
profileren ."

De Hoge Raad der Nederlanden,
Anne Claire Hijstek
"Wij staan hier om de Hoge Raad
onder de aandacht te brengen en
om juristen en studenten te interesseren voor de functie van wetenschappelijk medewerker bij de
Hoge Raad. Het voordeel van Het
Nationaal Juristencongres is dat
het een juristenbeurs is, waar vele
specialisaties te vinden zijn. Dit is
ook de grootste beurs waar we dit
jaar staan. We hebben veel mensen gesproken die wellicht binnen
ons bedrijf passen. Naar aanleiding
van dit congres hopen we zoveel
mogelijk juristen enthousiast gemaakt te hebben voor de Hoge
Raad."

Vakinhoudelijke, carrièregerichte workshops

Kantoorpresentaties

Ook dit jaar stond het programma van Het Nationaal Juristencongres garant voor vakinhoudelijke en/of carrièregerichte workshops over actuele
onderwerpen op juridisch vlak. Hieronder vind je een overzicht van enkele
hoogtepunten en de reacties van bezoekers.

Ook dit jaar gaf een groot aantal advocatenkantoren, waaronder
Simmons & Simmons, BarentsKrans, DAS Rechtsbijstand,
Lovelis, Holland Van Gijzen, Norton Rose en de RAIO een kantoorpresentatie. Een goede manier om de bezoeker kennis te
laten maken met het kantoor.

Workshops & reacties
Oorlogstribunalen,
strafrecht op wereldniveau

Netwerkborrel

"Hoe kun je als advocaat mensen die
zulke vreselijke dingen hebben gedaan
bijstaan?" Met dit dilemma startte Victor
Koppe, advocaat bij het Rode Khmer tribunaal, de interactieve workshop 'Oorlogstribunalen, strafrecht op wereldniveau'. Koppe vertelde de aanwezigen
over zijn cliënt Nuon Chea, de totstandkoming van het ingewikkelde hybride
tribunaal in Cambodja en problemen als
corruptie en bemoeienis van de regering .
Geert-Jan Knoops, advocaat bij het
Rwanda tribunaal, maakte intussen duidelijk wat dit tribunaal anders maakt dan
dat in Cambodja en ging hierbij dieper in
op het internationale karakter van het
tribunaal.

Het Nationaal Juristencongres werd ook dit jaar traditiegetrouw
afgesloten met een netwerkborrel. Voor exposanten en juristen
(in spe) een uitgelezen kans om op een informele manier nader
kennis te maken met elkaar.

Lutfiye Bastimar, startend jurist bezocht 'Oorlogstribunalen, strafrecht
op wereldniveau'
"Ik ben een jaar geleden afgestudeerd
op internationaal recht en criminologie
en hoewel ik al redelijk bekend was met
de onderwerpen, vond ik de workshop
heel interessant. Ook voor mensen die er
nog niet zo veel van weten, is de informatie heel relevant. En sowieso is het altijd leuk om belangrijke sprekers te horen.
Victor Koppe en Geert-Jan Knoops zijn
erg goed in hun vak en dankzij hen hoor
je meer over deze tribunalen. Het Nationaal Juristencongres bezoek ik voor
zowel de workshops als de kantoren op
de beursvloer. Het prettige van deze
beurs is dat je iedereen direct kunt aanspreken en er hangt een goede sfeer."

Uitleveren, overleveren en
overleven
Het ingrijpende verhaal van Robert
Hurchner, gedupeerde van het uitleveringsverdrag, stond centraal in de workshop 'Uitleveren , overleveren en overleven' . Hurchner vertelde wat een overlevering voor invloed heeft op een
gewone man en zijn gezin. Tien maanden lang leefde hij onschuldig onder
erbarmelijke omstandigheden in een
Poolse gevangenis, waar hij geen bezoek mocht ontvangen, geen geld had,
nauwelijks te eten en medische zorg
kreeg en dagelijks de intimidatie en ver- '
nederingen van Poolse medegevangenen en bewakers moest doorstaan. Hoe
dit zo heeft kunnen gebeuren, lichtte
topadvocaat Cees Corvinus toe.

Daniël van Rij, student internationaal
recht bezocht 'Uitleveren, overleveren
en overleven'
"Ik vond het een interessante en aangrijpende workshop. Hiervoor wist ik nog
niet veel over het uitleveringsverdrag. Nu
begrijp ik beter hoe het er in de praktijk
aan toe gaat, hoe weinig zekerheden je
hebt. Het was ook nuttig om te zien hoe
de grote kantoren te werk gaan, en hoe
zij hun netwerk hanteren. Sowieso ben ik
erg te spreken over Het Nationaal Juristencongres. Ik ben bijna afgestudeerd en
bezoek Het Nationaal Juristencongres
om me te oriënteren. Er staan veel kantoren bij elkaar, dus dat maakt het makkelijk om toekomstige werkgevers te
vergelijken en een idee te krijgen van de
sfeer die bij kantoren hangt."

De strafpleiter spreekt
"Dit is een laagdrempelige workshop,
elke vraag is goed", zo begon Ed van
Liere (Simmons & Simmons). Dat lieten
de studenten en afgestudeerden zich
geen twee keer zeggen, en dus vroegen
ze Van Liere, Jan Sjöcrona (Sjöcrona Van
Stigt) en Cees van Bavel (CMS Derks Star
Busmann) de 'witte boorden' van het lijf
in de levendige workshop 'De strafpleiter
spreekt'. White collar crime stond centraal en ook werd een fictieve zaak binnen het ondernemingsrecht doorgenomen: vanaf het eerste telefoontje dat binnenkomt tot het onafhankelijke onderzoek en de uiteindelijke resultaten.

Kelly D'Ulisse, laatstejaarsstudente
toga recht bezocht 'De strafpleiter

spreekt'
"Dit was echt een leuke en leerzame
workshop, waar ik veel geleerd heb over
arbeidsrechtkwesties. Ik ben er hierdoor
wel achter dat ik liever bij een klein kantoor ga werken. De groten trekken me
wat minder. Vandaag ga ik op de beurs
dan ook vooral de kleinere kantoren bezoeken. Wat ik fijn vind aan het grootschalige van deze beurs, is dat er niet
aan alle kanten aan je wordt getrokken.
Je kunt op je gemak rondkijken en zelf je
interesse kenbaar maken. Het is een
goede keus geweest om hier vandaag
wee~ bij te zijn."

Juristencongres.nl
De carrièreportal Jobnet.nl waarvan www.carrierebeurs.nl .en
www.juristencongres.nl deel van uitmaakt, had in totaal 3,3 ~
miljoen pageviews met ruim 480.000 unieke bezoekers. Uw
kantoorpresentatie op www.juristencongres.nl en www.carrierebeurs.nl blijft het hele jaar staan op Jobnet.nl. Met verlenging van uw totaalpakket
kunt u bovendien het hele jaar
door onbeperkt vacatures en
stages plaatsen en zelf kandidaten zoeken met de CVscanner. Uwaccountmanager
van Jobnet, Mischa Poots
(mischa@memory. nl), kan u
daar alles over vertellen.
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Het Nationaal Juristencongres werd
onder meer gepromoot via:

--J URISTEN

• De site www.juristencongres.nl met uitgebreide

CONGRES

informatie over het programma
• Posters en programmaflyers op juridische
faculteiten, verspreid door promotieteams

De achtste editie van
Het Nationaal Juristencongres
vindt plaats op vrijdag
12 maart 2010, Amsterdam RAl!

• Direct-mailacties met het programma naar
ruim 15.000 potentiële bezoekers
• De programmaflyer is meegestuurd met de
volledige oplage van Mr. en
Het Advocatenblad.

Colofon
Het achtste Nationaal Juristencongres vindt
plaats op vrijdag 12 maart 201 0 in de Amsterdam RAl. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met (uwaccountmanager van)
Memory Events B.v., telefoon (020) 638 21 46,
e-mail verkoop@memory.nl.

Daarnaast is de flyer via diverse juridische
studieverenigingen verspreid
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• De Memory Magazine Beurscatalogus
met het speciale juristenkatern en speciale
juristencover die op huisadressen en via de
juridische faculteiten is verspreid

Deze beurskrant is een uitgave van Memory
Events B.v.
Keizersgracht 424, 1016 GC Amsterdam
Telefoon: (020) 638 21 46
Fax: (020) 638 63 80
Internet: www.juristencongres.nl
E-mail: verkoop@rnemory.nl

• Tv-commercials op RTL Z
• Advertenties in de Metro, nrc.next, NRC
Handelsblad, de Volkskrant, De Pers en
advertenties in vakbladen als Ars Aequi,
Mr. en Het Advocatenblad

Uitgever: drs. Geert Nab
Hoofdredacteur: Sandra Herklots
, Eindredacteur: Renske van Bers
Redacteur: Laura Claassen
Fotografie: Bodil Ana:is
Marketingmanager: Inge van der Weij
Marketingmanager Business-to-business:
Mariël van Dijk
Beursmanager: Stefanie de Warrimont
Congresmanager: Irene Koomans
Contentmanager: Micha Kat

• Advertenties in diverse universiteits- en
faculteitsbladen
• Banners op internet en e-mailings via
onder meer rechtenstudie.nl, jbb.nl,
advocatie. nl en recht.nl

En verdeI m dit nummer: mtervlew met d! Nout Wellillk
Snowevent I Groeten uit ) De stelling! StudIe & Werk

Exposanten op Het Nationaal Juristencongres 2009
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Exposanten op De Nationale Carrlerebeurs 2009 die geïnteresseerd zijn in rechtenstudenten en juridische (young) professionals
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Het Nationaal Juristencongres 2010 vindt plaats op vrijdag 12 maart 2010, Amsterdam RAl

