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Voorbereiding

Jullie doen momenteel werkervaring op bij Murk Mullers 
Anwaltsladen. Hoe zijn jullie daar terecht gekomen? 
Pamina In de lente van 2011 heb ik de European Law 
School Career Day medegeorganiseerd. Murk Muller was daar 
een van de gasten. Tijdens het afsluitende diner heb ik een 
interessant gesprek gehad met Murk en heb ik hem leren 
kennen als een zeer sympathiek persoon. Toen een mede-
student mij een paar maanden later vroeg of het me niet 
iets leek om deel te nemen in het Anwaltsladen-project, 
hoefde ik daar natuurlijk niet lang over na te denken. 
Max Ik heb een groot studenten- en professorennetwerk. 
Toen Murk Muller in Maastricht met de Anwaltsladen begon, 
was ik daarvan al snel op de hoogte. Ik vond het een goed 
idee om meer ervaring op te doen en te zien hoe een advo-
caat eigenlijk werkt. Ik wilde dus graag meedoen. 
Heike Een vriendin van me vertelde over de Anwaltsladen 
en zei dat het haar wel iets voor mij leek.

Waarom hebben jullie gekozen voor het werken op zo’n 
‘ongebruikelijke’ plek, en bijvoorbeeld niet voor een 
stage bij een groot advocatenkantoor?  
Pamina In de Anwaltsladen kan ik in de praktijk aan zaken 
meewerken maar ben daarin wel volkomen flexibel. Ik 
kan zelf mijn tijd indelen. Naast de bijeenkomsten die we 
iedere zes weken hebben, staan we via e-mail en Skype in 
contact met Murk. Soms moeten we snel handelen, wanneer 

de cliënt bijvoorbeeld een reactie verwacht. In die geval-
len moeten we de studie even aan de kant schuiven, maar 
meestal is het werk heel flexibel en goed in het schema van 
alledag in te passen. Dat voordeel bestaat op een ‘gewoon’ 
advocatenkantoor meestal niet. Een stage daar duurt al 
gauw twee maanden achtereen en dat is moeilijker te com-
bineren met de studie.   
Max Eigenlijk vanwege twee redenen. Ten eerste wilde ik 
gedurende het studiejaar iets praktisch doen dat met recht 
te maken had. Dat lukt niet bij een reguliere stage bij een 
groot advocatenkantoor. Ten tweede is de aard van de ta-
ken en de samenwerking bij de Anwaltsladen anders dan bij 
een groot advocatenkantoor. Hier werk je vriendschappelijk 
met elkaar, ik kan Murk Muller tutoyeren. Bovendien ben je 
bij de Anwaltsladen gedurende de gehele looptijd van een 
specifieke zaak bij die zaak betrokken. Ik bedoel daarmee 
dat ik niet alleen vragen beantwoord die de advocaat inte-
ressant vindt, of research doe die een ander niet wil doen, 
maar dat ik in tegendeel echt vanaf het begin (de vraag 
van de cliënt) tot het einde (beschikking of uitspraak) 
meewerk. Dat vind ik veel leuker, het is mensenwerk en niet 
bovenmatig theoretisch. 
Heike Ik had al een stage bij een groot advocatenkantoor 
gelopen. Ik hoopte bij de Anwaltsladen meer persoonlijk 
contact met de advocaat, in dit geval dus Murk Muller, te 
hebben, dan op een groot kantoor het geval is.

Wat zijn volgens jullie de voordelen aan deze niet zo 
gangbare werkervaring?  
Pamina Zoals ik al zei: de flexibiliteit. Ook bevallen de 
bijeenkomsten me goed, omdat je daar hoort waar je 
medestudenten aan hebben gewerkt wat de voortgang is. 
Daardoor doe je zelf ook weer inspiratie op. Daarnaast 
zijn de gesprekken over het werk die we met Murk hebben, 
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maar ook de uitvoerige persoonlijke gesprekken over ons 
beeld van de advocatuur een grote steun om je te kunnen 
oriënteren op het werkveld. Zo’n persoonlijk contact is in 
een gangbare stage onwaarschijnlijk. Ook is het werk zelf 
zeer interessant. Je bent actief in échte zaken, waardoor 
er meer inzicht ontstaat. Zo krijg je een volkomen ander 
perspectief op juridische problemen, trucs en mazen in de 
wet dan wanneer je studeert voor een examen. De deelne-
mers worden geleidelijk klaargestoomd voor de praktijk, 
zonder dat er een hiërarchische verhouding bestaat tot 
Murk.  
Max Het werken op deze manier gaat veel verder dan een 
stage. Dat is meer een momentopname. Dit is meer real life. 
Ik ben heel blij bij de Anwaltsladen te mogen werken. 
Heike De sfeer is veel ongedwongener dan bij het kantoor 
waar ik stage heb gelopen. Hier zijn we gelijkwaardig aan 
elkaar en is het veel gezelliger.

Zijn er ook nadelen? 
Pamina Naast de studie betekent het deelnemen aan de 
Anwaltsladen natuurlijk extra werk. Maar Murk houdt wel zo 
veel mogelijk rekening met onze universitaire verplichtin-
gen. 
Max Dit is niet zozeer een nadeel, maar je moet er wel de 
persoon voor zijn. Wil je heel wetenschappelijk en gedetail-
leerd aan het werk wil, of wil je liever het hele plaatje zien 
en verantwoording voor een cliënt nemen? Als je in de 
tweede categorie valt, ben je de persoon die wij, als leden 
van de Anwaltsladen, zoeken. 
Heike Jammer genoeg is tot nu toe alleen Murk als advo-
caat aan het project verbonden. Het zou mooi zijn als we 
gebruik zouden kunnen maken van de expertise en wijze 
raad van meerdere advocaten.

Moesten jullie voor deze functie solliciteren en werd daar-
bij naar jullie cijfers gekeken? 
Pamina Nee, solliciteren was niet nodig. Je moest je 
gewoon tijdens het werk bewijzen en inzet tonen. Cijfers 
speelden geen rol. 
Max Ik weet niet precies wat Murk heeft meegenomen in 
zijn beoordeling, maar ik weet wel het voor hem belangrijk 
is dat we effectief werken en verantwoord met onze taken 
omgaan.  
Heike We hoefden niet te solliciteren, maar we moesten 
wel enthousiast zijn.

Het werk

Over welke vaardigheden moet je beschikken om bij de 
Anwaltsladen te kunnen werken?  
Pamina Creativiteit, ijver en betrouwbaarheid 
Max Je moet verantwoordelijk met een zaak kunnen 
omgaan. Dat betekent dat je op tijd kwaliteit levert. Maar 
Murk is heel behulpzaam. Als er een probleem is, biedt hij 
altijd zijn hulp aan. 
Heike Je moet flexibel zijn en over het algemeen zelfstan-
dig kunnen werken aan zaken.

Beschrijf eens een typische werkdag bij de Anwaltsladen? 
Pamina Die bestaat niet. Soms moet ik stukken bestude-
ren, soms moet ik een brief aan een collega opstellen en 
soms moet ik gewoon creatief zijn in het algemeen om de 
volgende stap in een zaak te bepalen. 

Max Dat verschilt nogal, omdat het zo’n flexibele manier 
van werken is. Het belangrijkste is dat we ons werk binnen 
de deadline afleveren.  
Heike Volgens mij bestaat die niet. Het werk hangt ook 
heel erg af van de zaak waar we mee bezig zijn. 

Hoe zouden jullie de sfeer typeren? 
Pamina Heel aangenaam en persoonlijk 
Max Erg goed 
Heike Zeer vriendelijk en collegiaal

Max Hij beantwoordt vragen over de zaken, maar ook over 
de praktijk in het algemeen. Hij ondersteunt ons. En bo-
venal: hij neemt de tijd voor ons. Gewone advocaten doen 
dat vaak niet, ze zijn altijd druk en hebben geen luisterend 
oor. 
Heike Hij zorgt voor regelmatige feedback.

Hebben jullie een leuke anekdote over het werken in de 
Anwaltsladen? 
Pamina Laat ik het hierop houden: we hebben vele gees-
tige en heel persoonlijke gesprekken met Murk gevoerd over 
zijn belevenissen in de juristenwereld…

Profiel
Naam Pamina Oestreicher
Leeftijd 23
Studierichting en jaar 3e jaars European Law School
Favoriete rechtsgebied Privaatrecht
Hobby’s Lacrosse, snowboarden, literatuur
Wat wilde je vroeger worden? Lerares
Uit wat voor een nest kom je? Ik heb twee oudere zussen. 

Mijn vader is arts en mijn moeder lerares
Hoe typeren je vrienden je? Grappig, gek, dromerig en 

ambitieus
Welk leesvoer ligt er momenteel op je nachtkastje? Fast 

Genial van Benedict Wells
Wat staat er nu op je iPod? Elektro
Welke persoon, jurist of niet, is je grote voorbeeld? Mijn 

beide zussen
Een topkantoor in Frankfurt of Berlijn, of liever een klein 

kantoor in de provincie? Een topkantoor
Persoonlijke ontwikkeling of hoog salaris? Beide

Profiel
Naam Max Gaber
Leeftijd 23 jaar
Studierichting en jaar Master Nederlands recht
Hobby’s Judo
Wat wilde je vroeger worden? Ontdekker
Uit wat voor een nest kom je? Mijn vadder is architect en 

mijn moeder levensmiddelchemicus. Heel anders dus
Hoe typeren je vrienden je? Carrière-georiënteerd, eerlijk
Welk leesvoer ligt er momenteel op je nachtkastje? 1Q84 

van Haruki Murakami
Wat staat er nu op je iPod? Vanalles
Een topkantoor in Frankfurt of Berlijn, of liever een klein 

kantoor in de provincie? Allebei is mogelijk
Persoonlijke ontwikkeling of hoog salaris? Beide

Draaien jullie voor jullie gevoel volwaardig mee?  
Pamina Ja, ik voel mee zeer serieus genomen 
Max Ja 
Heike Ik voel me een volwaardige werknemer. Murk betrekt 
ons overal bij. Ik stel het zeer op prijs dat hij ons naar 
onze mening vraagt.

Wat is het interessantste dat jullie tot nu toe gedaan heb-
ben? 
Pamina Het meewerken in een faillissementszaak 
Max & Heike Wij hebben samen een rapport geschreven 
over de toepasselijkheid van Nederlands recht in Duitsland. 
We moesten een juridisch advies uitbrengen. Vanwege de 
grensoverschrijdende aspecten moesten we zowel Neder-
landse als Duitse literatuur raadplegen, en dat was heel 
interessant.

Wat hebben jullie al geleerd over het vak? 
Pamina Mijn beeld over het vak van advocaat is totaal 
veranderd. Het leukste daarvan is dat ik me een eigen 
denkwijze heb toegeëigend en dat de theorie niet meer 
het allerbelangrijkste is. Creativiteit en grondigheid zijn 
belangrijker.

Hebben jullie jezelf door dit werk ook beter leren kennen? 
Pamina Ja, een beetje wel. Ik denk dat ik in praktisch op-
zicht toch niet zo onbegaafd ben als ik zelf dacht. Ik dacht 
dat ik veel theoretischer was ingesteld, maar ik merk dat 
wanneer ik een doel wil bereiken ik in de praktijk ook heel 
ambitieus ben en goed kan functioneren. 
Heike Ja, dat heb ik. Ik moest namelijk leren hoe ik de stu-
die en de praktijk het beste met elkaar kan combineren en 
dat is me bij het schrijven van het adviesrapport gelukt.

Is er een kloof tussen studie en praktijk? 
Pamina Ja. Toch is het leuk om theorie waar je voor je stu-
die op hebt geblokt, in een echte zaak te herkennen. Maar 
de theorie is nauwelijks van belang in de praktijk, tenmin-
ste, voor zover ik het tot nu toe heb kunnen ervaren. 
Max Uiteraard. Tijdens je studie leer je wat het recht is en 
hoe het voor alle belanghebbenden op de juiste manier 
geïnterpreteerd moet worden. In de praktijk leer je op 
de meest efficiënte manier de belangen van je cliënt te 
behartigen. Beide zijn belangrijk, maar op de uni filosofeer 
je meer, in de praktijk los je problemen op. 
Heike Volgens mij bestaat er inderdaad een grote kloof tus-
sen het beroep en de studie. De studie bereidt je als je het 
mij vraagt niet op het arbeidsleven voor, maar verschaft je 
in ieder geval de theoretische basis, het gereedschap, om 
in de advocatuur aan de slag te gaan.

Is de praktijk zoals jullie hem van tevoren verwachtten? 
Pamina Deels. Ik dacht dat ik veel aan mijn bureau zou 
zitten en met dossiers in de weer zou zijn. Ik ben verrast 
door het feit dat er veel meer afwisseling is. Het werk is 
veelzijdig. De advocatie is lang niet zo saai en droog als ik 
gedacht had! 
Max Beter! 
Heike Ik stelde me voor dat het in het werk vooral om de 
rechtspraktijk zou gaan. Maar er blijken meerdere factoren 
te zijn en een rol spelen, zoals de ‘bedrijfspolitiek’.

Wat doet Murk zoal voor jullie?  
Pamina We ontwikkelen inzicht in reële zaken en dat bete-
kent dat Murk ons veel vertrouwen schenkt. Het werken aan 
zaken onder begeleiding van Murk met zijn behulpzaamheid 
en geduld is een goede voorbereiding op onze loopbaan als 
advocaat. 
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De toekomst

Kunnen jullie het anderen aanraden om hier werkervaring 
op te doen? 
Pamina Sowieso aan degenen die inzet willen tonen en 
échte praktijkervaring op willen doen.  
Max Jazeker. Je leert de werkelijkheid kennen, dus ook de 
werkelijkheid van de meeste van de advocaten, die niet in 
een groot kantoor werken, maar in een kleine praktijk of 
alleen. 
Heike Zeker! De Anwaltsladen is een uitstekende manier om 
praktijkervaring op te doen. 

Denken jullie dat jullie dankzij dit werk een voorsprong 
hebben bij toekomstige sollicitatiegesprekken? 
Pamina Volgens mij is praktijkervaring altijd een voordeel 
bij sollicitaties. Maar ik zal ook op persoonlijk vlak profijt 
van hebben van de kennis en de technieken die ik tijdens 
het werken bij de Anwaltsladen opgedaan heb.  
Max Ja, dat heb ik al ervaren. Je leert hoe een advocaat 
denkt. En dat is heel gunstig voor een gesprek bij een 
advocatenkantoor. 
Heike Ik denk dat het altijd een voordeel zal zijn als een 
toekomstige werkgever ziet dat je je al een voorstelling kan 
maken van het werken in de advocatuur.

Denken jullie dat jullie in de toekomst zouden willen wer-
ken op een kantoor dat is ingericht naar het Anwalts-
laden-principe, of dat jullie zelf zo’n praktijk zouden 
willen opzetten? 
Pamina Dat zou ik zeker willen, omdat ik de onafhanke-
lijkheid en zelfstandigheid zo waardeer. Maar ik wil eerst 
ervaring opdoen in een ‘normale’, wellicht internationale, 
praktijk.  
Max Ik vind dat het Anwaltsladen-principe de toekomst is 
voor de hele advocatie. Het zal het hele systeem verande-
ren en daarin wil ik natuurlijk wel een rol spelen. 
Heike Ik kan me niet voorstellen als zelfstandige te wer-
ken, omdat ik graag collega’s om me heen heb. Maar in die 
context kan ik me wel voorstellen dat ik van het Anwaltsla-
den-concept gebruik zou willen maken.

Profiel
Naam Heike Hauröder
Studierichting en jaar 4e jaar Master Nederlands Recht
Favoriete rechtsgebied Privaatrecht
Hobby’s sporten, met name yoga en step-aerobic
Wat wilde je vroeger worden? Zeebioloog
Uit wat voor een nest kom je? Uit een kleine familie. Ik 

heb geen broers en zussen. 
Een topkantoor in Frankfurt of Berlijn, of liever een klein 

kantoor in de provincie? Liever in de provincie 
Persoonlijke ontwikkeling of hoog salaris? Het is voor 

mij belangrijker dat ik mijn leven naar eigen inzicht kan 
vormgeven, dan dat ik erg veel verdien


