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5 juni 2020. Voor deze editie van Hemd van het Lijf 
interviewden we Linda Hoeben, werkzaam bij het 
Rotterdamse advocatenkantoor Ploum. Hoe is ze bij 
Ploum terecht gekomen, hoe ervaart ze haar dagelijkse 
werkzaamheden en hoe is de sfeer bij Ploum eigenlijk? 
 
Waar heb je gestudeerd en hoe heb je je 
studententijd beleefd?  
“Ik heb in Maastricht gestudeerd en op kamers 
gewoond. Ik was van plan om Internationaal of 
Europees recht te gaan studeren, en Maastricht stond 
goed aangeschreven. Uiteindelijk ben ik toch een 
andere kant op gegaan, maar heb ik wel gekozen voor 
de Universiteit Maastricht. De bachelor-master- 
structuur bestond toen nog niet, maar ik heb de 
afstudeerrichting staats- en bestuursrecht gedaan. 
Maastricht is een hele leuk stad, dus ik heb zeker een 
goede studententijd gehad! Geniet er maar van zo lang 
het nog kan ;). Ook heb ik een exchange naar Zweden 
gedaan. Toen ik afstudeerde ben ik redelijk snel weer 
uit Maastricht vertrokken omdat de werkgelegenheid 
in andere steden groter was. Het is wel jammer dat 
veel studenten om die reden na hun studie weer 
weggaan uit Maastricht.” 
 
Wat ben je gaan doen na je studie? 
“Ik heb een nogal atypisch carrière pad gevolgd. Ik 
was nog jong toen ik klaar was en wist niet zo goed 
wat ik wilde. Na mijn studie ben ik verhuisd naar 
Amsterdam. Omdat ik erachter wilde komen wat bij 
mij paste en wat ik echt leuk zou vinden, ben ik 
begonnen in de detachering. Wel wist ik dat ik graag 
binnen het bestuursrecht aan de slag wilde. Al snel 
werkte ik bij een (ruimtelijk) adviesbureau waar ik mij 
bezighield met het maken van bestemmingsplannen 
en advisering. Dit was leuk werk en dat heb ik ook een 
tijdje gedaan. Daarna heb ik bij verschillende 
gemeenten gewerkt, waaronder de gemeente Utrecht 
en de gemeente Castricum. Nog steeds in het 
ruimtelijk bestuursrecht. Vervolgens ben ik over-
gestapt naar een omgevingsdienst waar ik vijf jaar als 
milieujurist gewerkt heb. Ik was begin 30 toen ik  

 

merkte dat ik (inhoudelijke) uitdaging en diepgang 
miste. Toen ben ik de Grotius specialisatieopleiding 
gaan doen (ruimtelijke ordening en milieurecht). 
Daarna was de stap naar de advocatuur snel gemaakt. 
Ik ben nu ruim twee jaar werkzaam bij Ploum als 
advocaat-stagiair op de sectie bestuurs- en strafrecht. 
De beroepsopleiding heb ik inmiddels bijna 
afgerond.” 
 
Hoe is het om eerst een aantal jaar te werken 
en dan de beroepsopleiding te doen?  
“Ik was net 35 toen ik begon met de 
beroepsopleiding. Ik doe het samen met mijn kamer-
genoot die ook al werkervaring heeft.  Ik ben dus 
zeker niet de enige, maar de meeste advocaat-stagiairs 
komen wel net van de universiteit. Dat vind ik 
helemaal niet erg en juist wel leuk.  
 

Wel ervaar ik de beroepsopleiding soms als minder 
uitdagend, omdat ik al (werk)ervaring heb opgedaan. 
Het is allemaal vrij basis en ook vrij schools. Dat 
maakt het soms wel lastig, maar tegelijkertijd is het 
goed te doen en ben ik inmiddels bijna klaar. Het is 
ook leuk om met jongere mensen te werken en 
ervaringen te delen.” 
 
Hoe ben je bij Ploum terechtgekomen?  
“Ik heb een beetje geluk gehad. Tijdens de Grotius 
specialisatieopleiding zat ik bij iemand in de groep die 
bij Ploum werkte. Zij ging weg en vroeg mij of ik 
geïnteresseerd was in de advocatuur. Toen is het 
balletje gaan rollen. Er was meteen een klik vanuit 
beide kanten. Op dat moment was ik in verwachting 
van mijn dochtertje dus ik besloot nog wat tijd te 
nemen om na te denken over deze carrièreswitch. 
Toen mijn dochtertje een half jaar was zijn we 
opnieuw in gesprek geraakt en besloot ik ervoor te 
gaan! Daar ben ik heel blij mee. Het is erg leuk werk 
en het bevalt me goed!” 
 
 
 

Hoe is het om pas later in je carrière de 
stap naar de advocatuur te maken?  
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Wat voor soort cliënten bedienen jullie vooral 
bij Ploum?  
“Ongeveer 80% van onze cliënten bestaat uit grote 
bedrijven (industrie, raffinaderijen etc.). Ook werken 
we weleens voor overheden, waaronder gemeenten. 
Af en toe hebben we particulieren als cliënt.” 
 
Wat voor soort zaken behandelen jullie 
voornamelijk?  
“Meestal zijn dit handhavingszaken. Onze cliënten 
worden regelmatig aangeschreven door het bevoegd 
gezag (meestal een omgevingsdienst) vanwege een 
vermeende overtreding van een voorschrift in de 
omgevingsvergunning (milieu). Er wordt dan vaak 
een last onder dwangsom opgelegd. Vaak begint zo’n 
zaak met het indienen van een zienswijze en eventueel 
gaan we in bezwaar (en (hoger) beroep). Dit soort 
zaken komen veel voor, maar we helpen bijvoorbeeld 
ook mee in het voortraject om tot zo’n vergunning te 
komen, of komen op tegen een verleende omgevings-
vergunning omdat het bedrijf zich niet kan vinden in 
de voorschriften van deze vergunning. Dit is vrij 
technisch.” 
 
Vallen die handhavingszaken dan onder het 
straf- of het bestuursrecht? 
“Meestal onder het bestuursrecht. Maar het komt ook 
wel eens voor dat overtredingen tevens een delict in 
de zin van de Wet op de economische delicten 
opleveren, en dus strafbaar zijn. We hebben één 
strafrechtadvocaat, als hier sprake van is, dan komt hij 
om de hoek kijken.” 
 
Eindigen de meeste zaken in de rechtbank? 
“Dat wisselt heel erg. Soms levert het meer op om van 
de rechtbank weg te blijven.  Maar als we mogelijk-
heden zien dan gaan we door. We hebben regelmatig 
zittingen in de rechtbank en bij de Raad van State. De 
komende tijd staan er ook een aantal gepland. Nu 
voornamelijk digitaal.” 
 
Hoe gaat dat, zo’n online zitting? 
“Zelf heb ik nog geen online zitting gehad, maar ik 
begrijp van collega’s dat het soms best onhandig is. In 
persoon zie je beter hoe de rechter en de wederpartij 
reageren. We zijn door de rechtbank ook gevraagd om 
bepaalde zaken schriftelijk af te doen, maar dit hebben 
we niet gedaan omdat we in dat geval dachten dat het 

de zaak niet ten goede kwam. Gelukkig gaan 
rechtbanken voorzichtig aan weer open.” 
 
Hoe ervaar je het pleiten in de rechtszaal? 
Doe je dit graag?  
“Ja dat vind ik wel echt leuk. Het is de kers op de 
taart.”  
 

“Je bent vaak lang met een 
dossier bezig en dan is het 

leuk om het in de rechtbank 
af te mogen maken. Het is 
vaak ook best gezellig in de 

rechtszaal.” 
 
“Meestal hangt er een fijne sfeer en soms is het vrij 
informeel. Ik ben zelf niet zo vaak in de rechtbank te 
vinden, maar het verschilt wat voor zaken er lopen. Ik 
kan me voorstellen dat als je meerdere zittingen per 
week doet, dat het minder leuk is. Eén keer in de 
maand is heel mooi!” 
 
Hoe ziet een gemiddelde werkweek eruit? 
“Nu zit ik vooral thuis, maar normaal gesproken ben 
je veel bezig met het schrijven van processtukken en 
adviezen, bellen met cliënten of overleg op locatie. Op 
kantoor lopen collega’s geregeld binnen met kwesties 
die ze willen bespreken. Ook hebben we elke week 
een jurisprudentieoverleg. Het zijn heel afwisselende 
dagen.” 
 
Hoe verloopt dat in deze tijd?  
“Het is hetzelfde, maar dan zonder het kantoor. We 
zitten allemaal thuis en bellen veel online. We hebben 
een teamoverleg, waarbij je belt met collega’s. Het gaat 
best goed, maar ik vind het zelf wel saai. Op kantoor 
zijn is leuk. Qua werkzaamheden is het niet heel 
anders. Je kunt dit werk gemakkelijk vanuit huis 
doen.” 
 
Hoe zou je de sfeer bij Ploum omschrijven? 
“Ploum is geen formeel kantoor. Er werken hele leuke 
mensen. Veel jonge mensen ook. Het is laagdrempelig 
en je kan zo bij partners binnenstappen. Iedereen is 
heel gezellig.” 
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Hoe groot is de bestuursrechtsectie?  
“We zijn op dit moment met vijf advocaten. Uiteraard 
werken er ook secretaresses en er loopt bijna altijd wel 
een stagiair. Bij Ploum is er ook geen verplichte 
sectiewissel.” 
 
Hoeveel uur werk je per week gemiddeld?  
“Lastige vraag, want dit verschilt echt per week. 
Gedurende sommige weken ben je vaak nog in de 
avonduren bezig, omdat je bijvoorbeeld een 
processtuk af moet krijgen. Maar je hebt ook weken 
dat je om zes uur gewoon klaar bent. Hier is geen 
gemiddelde aan te hangen. Meestal ga ik op tijd weg 
om mijn dochtertje van de opvang te halen en om 
samen te kunnen eten. Daarna werk ik geregeld nog 
even vanuit huis. Dat is prima bij ons, maar het ligt er 
ook aan voor wie je werkt. Over het algemeen kun je 
er wel vanuit gaan dat het niet blijft bij de uren die in 
je contract staan ;).” 
 
Hoe verloopt de sollicitatieprocedure?  
“Bij mij is het een beetje anders gelopen, maar 
normaal gesproken reageer je op een vacature en heb 
je een gesprek met HR en iemand van de 
desbetreffende sectie. Er wordt altijd gevraagd om 
een assessment te doen, maar wel pas als ze het met je 
zien zitten. Dit bestaat uit onder andere een IQ-test 
en opdracht zoals een rollenspel met een acteur. Als 
hieruit komt dat je geschikt bent, volgt het 
arbeidsvoorwaardengesprek. Het assessment was best 
wel spannend om te doen. Een rollenspel is heel 
onnatuurlijk, ook omdat je op dat moment moet 
presteren. Tegelijkertijd kun je het ook niet echt fout 
doen. Er wordt gekeken hoe je reageert en of dit past 
bij de functie en bij het kantoor. Je moet gewoon 
jezelf zijn. Als je enthousiast en serieus bent komt het 
wel goed.” 
 
Hoe heb je je eerste weken bij Ploum 
ervaren?  
‘Het was heel leuk. Alles was goed geregeld en ik kon 
meteen aan de slag; er lagen al klusjes voor me klaar. 
Uiteraard onder begeleiding. De stukken die je maakt 
worden nagekeken en zeker in het begin leest er altijd 
iemand mee. Ik kon meteen instappen, maar het was 
soms wel even zoeken.”  
 

“Het zijn vaak grote dossiers 
die we behandelen, waarbij 

het handig is om ook de 
voorgeschiedenis te kennen.” 
 
“Het was ook vooral even wennen, omdat het heel 
anders was dan ik bij de overheid gewend was. Ik 
moest bijvoorbeeld opeens gaan tijdschrijven en dat 
vind ik nog steeds wel eens lastig. Het commerciële 
aspect was ik niet gewend en het contact met de cliënt 
is heel anders, maar het past me goed!” 
 
Hoe werkt dat uren schrijven eigenlijk 
precies?  
“Als je aan het werk bent met bijvoorbeeld een 
beroepsschrift kijk je hoe laat je begint en hoe laat je 
klaar bent. Deze uren houd je voor elk dossier bij en 
je schrijft tijd per zes minuten. Hier ben je de hele dag 
mee bezig. Aan het eind van het jaar wordt er gekeken 
of je je urennorm hebt gehaald. Uiteraard wordt er 
ook gekeken naar bijvoorbeeld het aantal cursussen 
dat je hebt gevolgd of naar persoonlijke omstandig-
heden indien van toepassing.” 
 
Is de sfeer bij de overheid anders dan bij een 
advocatenkantoor?  
“De sfeer is vooral afhankelijk van de mensen om je 
heen. Bij de omgevingsdienst had ik ook een heel leuk 
team. Het verschil is wel dat ik mij nu in een 
commerciële werkomgeving bevind. Je moet een 
bepaald aantal uren draaien en declarabel zijn. Mensen 
bij de overheid werken ook hard, maar de werkdruk is 
anders.” 
 
Zijn er naast de beroepsopleiding ook andere 
opleidingsmogelijkheden?  
“Van iedere advocaat die klaar is met de 
beroepsopleiding wordt wel verwacht dat ze op een 
gegeven moment een specialisatieopleiding gaan 
doen. Dit is nodig om de stap naar medior of senior 
te maken. Het kantoor draagt hiervoor ook de kosten. 
Verder zijn er ook opleidingsbudgetten waar je 
aanspraak op kan maken. Je kunt zelf aangeven waar 
je interesse ligt en wat je wilt doen. Zelf heb ik 
bijvoorbeeld aangegeven een cursus afvalstoffenrecht 
te willen doen. Dit geef je dan aan bij de sectie 
coördinator en die kijkt of dit mogelijk is. Over het 
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algemeen is dit het geval. Wel is een cursus vaak op 
een doordeweekse dag waardoor je op dat moment 
niet declarabel bent. Deze uren zal je op andere dagen 
dus weer moeten inhalen om ervoor te zorgen dat je 
je urennorm haalt.” 
 
Wat vind je het leukste aan je werk?  
“Het leukste vind ik denk ik het inhoudelijke werk. 
Het pluizen en zorgen dat er een mooi stuk komt te 
liggen, onderbouwd met goede jurisprudentie. Echt 
het juridisch inhoudelijke dus. Dit is heel uitdagend 
binnen onze sectie, omdat we werken aan 
ingewikkelde dossiers. Ik vind het leuk om me hier 
helemaal in vast te bijten. Daarnaast is het contact met 
de cliënt ook erg leuk. Het geeft echt een goed gevoel 
als je iemand kan helpen.” 
 
Wat zou je ten slotte nog willen meegeven 
aan jonge juristen die aan het begin van hun 
carrière staan?  
“Denk goed na over wat je wil voordat je een bepaalde 
keuze maakt. Het is nooit te laat om te switchen. Dat 
heb ik zelf ook gedaan. Je moet gewoon je hart volgen 
en als je op een gegeven moment vast zit of je weet 
het niet meer dan kan je altijd nog een heel andere 
kant op, zeker met een rechtenopleiding. Volg je hart 
en zorg dat het leuk blijft. Dan houd je het werken 
ook langer vol.” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


