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18 mei 2020. Na een aantal jaar studeren hebben de 

meeste studenten zich al een goed beeld kunnen 
vormen van de werkzaamheden van een advocaten-

kantoor. Maar wat doet een juristenkantoor dan 

precies? En hoe verschilt een juristenkantoor van een 

advocatenkantoor? In deze editie van Hemd van het 

Lijf interviewden we Melissa Zee (oud-bestuurslid van 

Res Publica!), die werkzaam is bij het Amsterdamse 

juristenkantoor Catch Legal.   

 
Waar heb je gestudeerd en hoe heb je je 
studententijd beleefd? 
“Ik heb, net zoals jullie, de master Staats- en 

bestuursrecht gevolgd in Leiden. Ook mijn bachelor 

heb ik in Leiden behaald. Ik heb enorm genoten van 

mijn studententijd! In mijn bachelortijd heb ik vooral 

genoten van alles naast de studie, in de masterfase ben 

ik mij gaan concentreren op de post-studietijd. Ik kan 

iedereen aanraden om je zo veel mogelijk te oriënteren 

op de arbeidsmarkt: Probeer ook eens iets uit waar je 
in eerste instantie niet meteen aan denkt. Maak van je 

studententijd gebruik om erachter te komen waar jij 

écht gelukkig van wordt.” 

 
Hoe ben je terechtgekomen bij Catch Legal? 
En waarom heb je voor Catch Legal 
gekozen? 
“Ik ben via LinkedIn in contact gekomen met onze 
manager Nina Schippers en zo is het balletje gaan 

rollen. Nina is namelijk naast manager, óók een hele 

goede recruiter. Catch Legal sprak mij vanaf het eerste 

moment aan. Een jong en fris juristenkantoor, zonder 

hiërarchie. Wat mij ook aansprak, is dat er ruimte is 

voor mijn eigen ontwikkeling en eigen initiatief. Van 

begin af aan was er een match, zowel op persoonlijk 

vlak als op het vlak van mijn ambities.” 

 
Wat is volgens jou het grootste verschil 
tussen een juristenkantoor als Catch Legal en 
bijvoorbeeld een advocatenkantoor? 
“Ik vind het lastig om dat verschil in een paar 
woorden te duiden. In theorie zijn er namelijk 

nauwelijks verschillen. Ik denk dat je Catch goed kan 

vergelijken met een middelgroot of klein 
gespecialiseerd omgevingsrechtkantoor of met een 

afdeling bestuurs- of omgevingsrecht bij een groter 

advocatenkantoor. Qua werkzaamheden dan. Wij 

werken namelijk, net zoals advocaten, ook op basis 

van declarabele uren en senior-juristen en junior-

juristen werken samen aan een dossier (vergelijkbaar 

met patronen, advocaat-medewerkers en advocaat-

stagiairs). Zoals jullie misschien wel zullen weten, hoef 

je in het bestuursrecht geen advocaat te zijn om 

cliënten in rechte te vertegenwoordigen. Wij 

procederen dus ook bij de rechtbanken en de Afdeling 

Bestuursrechtspraak van de Raad van State.  
 

Verder denken wij dat de sfeer bij Catch anders is dan 

op een advocatenkantoor. Wij zijn een jong en 

toegankelijk team. Bij ons zal je op een reguliere 

werkdag geen mensen zien lopen in een pak met 

stropdas of kokerrok. Ook is Catch een “platte” 
organisatie en heerst er geen hiërarchie. Dit is iets wat 

binnen het team erg wordt gewaardeerd, want dit zie 

je niet alleen terug in het contact met onze cliënten 

maar ook in het onderling contact tussen collega’s. 
 

Samengevat denk ik dat de belangrijkste boodschap is: 

qua werkzaamheden ís Catch eigenlijk niet anders dan 
een advocatenkantoor. Catch is naar mijn mening wel 

anders qua sfeer op de werkvloer.” 

 
Hoe ziet je eerste jaar bij Catch Legal eruit en 
volg je een opleidingstraject als starter?  
“Leuke vraag! Hoe je eerste jaar eruitziet, is deels 
afhankelijk van jezelf. Eigen initiatief wordt 

gewaardeerd. Heb jij dus en leuk idee voor een project 

om op te pakken? Dan luisteren wij graag naar jouw 

idee en vervolgens wordt gekeken of dit project past 

bij de organisatie. Daarnaast werken bij met thema’s 
en krijg je de mogelijkheid om je te verdiepen in één 

van de thema’s als onderdeel van het opleidingstraject.  
 

Dan praktisch: Als startend jurist zal je in het begin 

vooral de collega-juristen ondersteunen. Dit gaat van 
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jurisprudentie uitzoekvragen tot het schrijven van 

processtukken.  
 

Naast je reguliere werkzaamheden, heeft iedere 

medewerker (dus ook de niet-juristen) een persoonlijk 

loopbaanplan waarin ruimte is voor inhoudelijke 

ontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en 

commerciële ontwikkeling. In een notendop betekent 

dit dat we allemaal persoonlijk doelen voor onszelf 

opstellen die we het aankomende jaar zouden willen 

behalen. Dit doe je in overleg met je leidinggevende 

en coach. Vervolgens word je gedurende het jaar 

gecoacht op het behalen van je persoonlijke doelen. 

Aan het eind van het jaar presenteer je met trots je 
persoonlijk loopbaanplan aan je leidinggevende 

omdat je hopelijk al je persoonlijke doelen hebt 

behaald!” 

 

Hoe heb jij je eerste jaar bij Catch Legal 
ervaren en hoe vond je de overstap van een 
master naar fulltime werken?  
“Vanaf moment één voelde ik mij thuis in het team. 
We hebben een leuk team, dat naast van hard werken, 

ook erg houdt van gezelligheid. Iedereen kan ook 

zichzelf zijn bij ons.  
 

De overstap van studeren naar 40 uur per week 

werken is wennen. Het werkende leven is écht anders 

dan studeren en ik had me daar niet per se op 

voorbereid. Het heeft ook zeker positieve kanten, je 

hebt geen tentamens meer waar je naartoe werkt en 

die (in mijn geval) in de dagen ervoor voor stress 

zorgen. Maar zoals ik zeg, het went! Na een maand of 

drie zat ik lekker in het ritme.” 
 
Hoe ziet een typische werkdag/werkweek er 
voor jou uit? Hoe vaak komt het voor dat je 
overwerkt of in het weekend werkt? En hoe is 
dat nu met de coronacrisis? 
“De typische werkweek bestaat volgens mij niet in dit 
vak, in elk geval niet bij Catch. Alles loopt altijd anders 

dan je van tevoren had gedacht. Op elk moment kan 

een spoedklus binnenkomen of je zal zien dat een 
opdracht meer tijd kost dan je aanvankelijk dacht. Ik 

werk inmiddels ruim tweeëneenhalf jaar bij Catch. Ik 

kan wel zeggen dat mijn week er heel anders uitziet op 

dit moment dan toen ik net begon.  
 

Als ik dan verder in mag gaan op die verschillen tussen 

tweeëneenhalf jaar geleden en nu: waar ik in het begin 

vooral afhankelijk was van de taken die de anderen bij 

mij uitzetten, heb ik nu veel meer eigen 
verantwoordelijkheid en kan ik meer mijn eigen 

weekindeling maken. Daarin moet je groeien.” 

 

“Een belangrijk deel van 
mijn werkweek (onder 

normale omstandigheden) is 
dat ik twee dagen per week 
bij een opdrachtgever zit.” 

 

“Deze opdrachtgever is een grote gemeente waar ik 

als bestemmingsplanjurist werkzaamheden verricht. 

Onze portefeuille bestaat namelijk uit cliënten en uit 

opdrachtgevers (overheidsorganisaties). Het kan dus 

zijn dat je een deel van de week onze cliënten 

vertegenwoordigt en daarnaast aan de slag bent bij een 

opdrachtgever. De ervaring leert dat dit voor iedere 

jurist een waardevolle en leerzame ervaring is, dus dit 

wordt gestimuleerd binnen Catch.  
 

We vinden het belangrijk om elkaar op kantoor te 

zien, maar het is mogelijk om (bij uitzondering) vanuit 

huis te werken. Nu tijdens de corona-crisis zitten we 

natuurlijk allemaal thuis. Dat is even omschakelen, 

maar inmiddels heb ik mijn modus goed gevonden. Ik 

denk dat we de komende tijd ook niet op volle kracht 

vanuit kantoor kunnen werken, dus dat vergt veel 

flexibiliteit van iedereen.  
 

Overwerken hoort er soms bij. We willen voor onze 

cliënten het onderste uit de kan halen en soms 
betekent dat dat je iets langer doorwerkt. Ik moet wel 

benadrukken dat het niet vaak voorkomt en eerder de 

uitzondering dan de regel is. Maar het komt wel eens 

voor. Je hebt het ook deels zelf in de hand: goed 

plannen is the key.” 

 

Wat voor cliënten sta je bij? Wat voor zaken 
behandel je vooral? Welke zaak staat je het 
meest bij? 

“Ons cliëntenbestand bestaat uit particulieren, 
ondernemers (met name MKB) en overheids-

organisaties. In die laatste categorie zitten gemeenten, 

waterschappen en zelfs het Rijk. Een deel van onze 

MKB-klanten zijn agrariërs. Bij ons heb je dus ook 

veel te maken met natuurbescherming, een 
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onderwerp waar ik zelf in het bijzonder in 

geïnteresseerd ben.  
 

Om daar even verder op in te gaan: Catch is 

gespecialiseerd in het omgevingsrecht. Wij begeleiden 

bijvoorbeeld veel trajecten voor de aanvraag van een 

omgevingsvergunning om af te wijken van het 

bestemmingsplan en komen namens cliënten veel op 

tegen bijvoorbeeld bestemmingsplannen en 

omgevingsverordeningen.”  

 

“Een zaak die mij het meest 
bijstaat... Dat is altijd lastig. Ik 
denk dat ik dan toch ga voor 

mijn eerste ‘eigen’ zaak.” 
 

“Als ik nu terugkijk was dat inhoudelijk helemaal niet 

zo interessant, maar het gevoel dat je krijgt als je dat 
tot een goed einde brengt, zal je niet snel vergeten.” 

 

Is het anders om iemand bij te staan als jurist 
dan als advocaat? (Hebben cliënten dit wel 
eens gezegd?) 
“Nee, ik merk eigenlijk geen verschil. Onze cliënten 
volgens mij ook niet. Cliënten weten waarvoor ze bij 
ons terecht kunnen. We horen eigenlijk nooit van een 

cliënt dat hij of zij een andere voorstelling van zaken 

had.  
 

Misschien leuk om nog op te merken dat wij net een 

nieuwe website hebben. Als je hier een kijkje op 

neemt, weet je volgens mij heel snel wat wij kunnen 

betekenen (www.catchlegal.nl).”  
 

Procedeer je veel als omgevingsrecht-jurist? 
En weet je nog hoe de eerste keer pleiten in 
de rechtszaal ging?  
“Dat ligt er denk ik ook aan hoe je als kantoor te werk 
gaat. Wij zijn geen typisch proceskantoor. Wat ik 

daarmee wil zeggen, is dat wij altijd op zoek gaan naar 

de beste oplossing voor de cliënt en vaak betekent dit 

dat je in gesprek gaat met de betreffende 

overheidsorganisatie om er al pratende uit te komen. 

Procederen in het bestuursrecht is tijdrovend en 

kostbaar voor een cliënt. Het is een middel om je 
gelijk te halen dat we zeker niet schuwen, maar het is 

wat ons betreft nooit de eerste stap. 

Namens gemeenten procederen we vaker en dan met 

name in de bezwaarfase. De eerste keer pleiten is 
natuurlijk ontzettend spannend, maar met de nieuwe 

zaaksbehandeling kan je het nauwelijks nog pleiten 

noemen. En in feite is het ook allemaal niet zo 

spannend als je bedenkt dat je goed in een dossier zit: 

jíj kent de zaak van voor tot achter en je hoeft het dan 

alleen nog een keer uit te leggen aan een rechter.  
 

Wat mij altijd helpt, is dat wij op kantoor altijd 

oefenen met collega’s. Met een collega bereid je alle 
mogelijke vragen voor die een rechter kan stellen. Zo 

zorg je ervoor dat je (als het goed is) niet wordt 

overvallen door bepaalde vragen. Zo ga je altijd met 
een goed gevoel de wedstrijd in. Ook houden we ieder 

jaar een mootcourt waarin iedereen zijn pleitskills kan 

trainen.” 

 
Wat vind je het leukst en het minst leuk aan 
je huidige functie? 
“Wat een lastige vraag. Een van de leukere dingen vind 
ik toch wel het adviseren aan cliënten en het 

cliëntcontact dat daarmee gepaard gaat. Al vind ik het 

opstellen van een processtuk óók heel erg leuk. Naast 

mijn inhoudelijke werk, ben ik ook stagebegeleider. 

Misschien vind ik dat nog wel het allerleukst om te 

doen! 
 

Minder leuk vind ik denk ik dan toch dat je een groot 

deel van de dag achter je computer zit. Dat verandert 

naar verloop van tijd (je neemt meer deel aan 

overleggen en je zal vaker op pad zijn voor cliënten), 
maar in hoofdzaak ben je als jurist achter je computer 

aan het werk.”  
 

Wat zou je willen meegeven aan jonge 
bestuursrechtjuristen in de dop? 
“Bedenk het maar niet, de praktijk is altijd gekker!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


