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24 juni 2020. In deze editie van Hemd van het Lijf 
spraken we met advocaten Jaap Lameijer en Arjen de 
Snoo, beiden werkzaam bij het internationale 
advocatenkantoor DLA Piper. Ook recruiter Laurien 
Reinalda schoof aan bij het gesprek om al onze 
vragen over de sollicitatieprocedure en het 
opleidingstraject van DLA te beantwoorden. 
 
Kunnen jullie jezelf even voorstellen?  
Jaap: “Ik ben Jaap Lameijer. Ik heb in Leiden 
gestudeerd en in 2013 ben ik afgestudeerd van de 
master Staats- en Bestuursrecht, op een onderwerp 
uit het gezondheidsrecht. Ik heb een tijdje 
overwogen wetgevingsjurist te worden, maar ik ben 
toch stage gaan lopen bij DLA Piper. Eigenlijk deed 
ik dat om de advocatuur voor mezelf uit te sluiten. 
Dat liep anders, want ik ben na mijn afstuderen 
meteen bij DLA Piper als advocaat-stagiair aan de 
slag gegaan. Ik werk hier nu zes jaar en ik heb vanaf 
het begin bestuursrecht gedaan, waaronder milieu-
recht en ruimtelijke ordening. Ook houd ik me bezig 
met bijzonder bestuursrecht dat verband houdt met 
(nationaal en Europees) milieurecht en geef ik veel 
advies over transacties. Daarnaast houd ik me ook 
bezig met handhavingskwesties.” 
 

Arjen: “Ik ben Arjen de Snoo. Ik heb in Utrecht 
gestudeerd. Daar zat ik bij de laatste lichting 
Doctoraal Staats- en Bestuursrecht. Ik had altijd veel 
interesse in het omgevingsrecht en nog steeds, want 
het gaat altijd om dingen die je in echte leven tegen 
kan komen. Nadat ik afgestudeerd was, heb ik eerst 
twaalf jaar bij Houthoff gewerkt en nu werk ik 
inmiddels alweer twee jaar bij DLA Piper.” 
 

Laurien: “Ik ben Laurien Reinalda en ik werk nu 
bijna een jaar als graduate recruiter bij DLA Piper. Ik 
ben het eerste aanspreekpunt voor studenten en net-
afgestudeerden. Zelf heb ik ook Rechten gestudeerd 
in Amsterdam aan de VU. Ik heb altijd gedacht dat 
ik advocaat zou worden, maar ik wilde toch nog even 
iets anders zien voordat ik ging afstuderen. Toen heb 
ik een stage gelopen bij DLA Piper op de afdeling 

HR & Recruitment en dat vond ik onwijs leuk. 
Gelukkig kon ik dat hier blijven doen!” 
 
Waar heb je gestudeerd en hoe heb je je 
studententijd beleefd?  
Arjen: “Ik heb in Utrecht gestudeerd. Van tevoren 
had ik niet gedacht dat ik de master Staats- en 
Bestuursrecht zou willen doen, dat is gaandeweg 
gebeurd. De master bestond uit een relatief kleine 
groep, met heel enthousiaste docenten. Dat zou ik 
als belangrijke voorwaarde willen noemen: goede 
docenten die echt passie hebben voor hun vak. De 
docenten konden een goede inkijk geven in de 
praktijk. Dat vond ik het leuke aan mijn studietijd: de 
combinatie van het studeren en de docenten die het 
tot leven wisten te brengen.”  
 

Jaap: “Ik heb in Leiden gestudeerd: de master 
Staats- en Bestuursrecht. Ik ben Rechten gaan doen 
in 2006 met de reden ‘daar kun je altijd wel iets mee’. 
Ik ben tegelijkertijd begonnen met een talenstudie, 
maar daar ben ik uiteindelijk mee gestopt. De 
rechtenstudie heb ik doorgezet omdat ik dat 
interessanter vond. De eerste jaren heb ik, moet ik 
eerlijk zeggen, niet altijd even serieus gestudeerd. Ik 
vond het juist ook een mooie tijd om veel extra 
dingen te leren en zien en mee te maken. Dat was 
voor mij een vormende periode, waar de universiteit 
ook wel aan heeft bijgedragen. Een studievereniging 
is daarin ook waardevol vind ik. Ik zou zo opnieuw 
voor deze master Staats- en Bestuursrecht kiezen! Je 
ziet ineens hoe belangrijk het bestuursrecht is. Het is 
een veelzijdig en dynamisch werkveld. Daarvoor 
werd de basis in de master in Leiden heel goed 
gelegd.” 
 
Waarom heb je gekozen voor de advocatuur, 
en waarom voor DLA Piper?  
Arjen: “Destijds heb ik stage gelopen in de 
advocatuur om daar een goed beeld van te krijgen. Ik 
herinner met dat het gros van studenten binnen de 
master niet naar advocatuur keek (meer naar de 
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overheid) of vooral naar de sociale advocatuur. 
Uiteindelijk vond ik de advocatuur zo leuk omdat je 
op heel andere manier naar het vak leert kijken: de 
stof begon echt te leven. Ik heb bijvoorbeeld geleerd 
vanuit de cliënt te kijken naar hoe je een activiteit uit 
kunt voeren. Recht was daar niet meer het doel maar 
een middel, en daar kun je mee spelen. Dat vond ik 
het leukste: om te puzzelen met hoe je het beste het 
verhaal van jouw cliënt kon vertellen.  
 

Zoals ik al zei heb ik dat eerst twaalf jaar bij 
Houthoff gedaan. Toen ik daar begon was daar wel 
de beste bestuursrechtpraktijk te vinden. Gaandeweg 
is de focus van Houthoff verschoven van full service 
naar een meer corporate kantoor. Dat betekent voor 
bestuursrecht vooral steeds meer ondersteunend 
onderzoek doen voor transacties. DLA stond niet 
echt op de kaart in Nederland als bestuursrecht-
kantoor, maar ik zag dat DLA daarin nog veel kan 
groeien. In het buitenland is DLA juist qua 
bestuursrecht heel erg groot en dat trok mij heel erg. 
De andere reden dat ik naar DLA wilde is dat climate 
change het grote onderwerp voor komende decennia 
is waar het kantoor volle vaart mee aan de slag gaat. 
Dat is werken aan de toekomst, daar wil ik bij zijn!”  
 

Jaap: “Aan het eind van mijn studie wilde ik, net als 
Arjen, uitzoeken wat de advocatuur precies inhield. 
Ik was op zoek naar een student-stage bij een 
kantoor dat internationaal heel duidelijk een profiel 
had en ook in Nederland actief was. Toen heb ik wat 
onderzoek gedaan en kwam ik erachter dat DLA qua 
cliënten internationaal een behoorlijke basis had in 
de industriële sector in brede zin. Dat vond ik erg 
interessant. Zo kwam ik bij DLA uit als kantoor om 
stage bij te lopen. Die internationale oriëntatie trok 
mij heel erg. Tijdens mijn stage werd alleen maar 
duidelijker dat DLA echt heel internationaal 
georiënteerd is.  
 

De afgelopen zes à zeven jaar die ik bij DLA heb 
gewerkt was 75% van het werk in het Engels. Je 
werkt vaak samen met collega’s uit het buitenland en 
daarvoor is nodig dat je van elkaar leert hoe dingen 
in die landen geregeld zijn. Je krijgt ook te maken 
met cultuurverschillen (in verschillende vestigingen) 
en dat vergt van je dat je meer dan alleen juridische 
vaardigheden hebt. Er is veel ruimte om je te 
profileren ook op junior-niveau!” 

Wat voor cliënten staan jullie bij? En wat 
voor soort zaken behandel je?  
Arjen: “Het kantoor is erop gericht (internationale) 
bedrijven te helpen, dus daarom zijn onze cliënten 
zelden particulieren. Als kantoor hebben we vooral 
meerwaarde voor bedrijven die in verschillende 
landen gevestigd zijn. Overheden doen we een 
beetje, maar niet zoveel. In Nederland hebben we 
daar het profiel niet voor, zoals in het Verenigd 
Koninkrijk bijvoorbeeld wel het geval is. Zelf vind ik 
het wel leuk om af en toe wat voor overheden te 
mogen doen.  
 

Het soort zaken dat we behandelen? Dat kan van 
alles zijn: omgevingsrecht, soms vastgoed-gerelateerd 
of industrie-gerelateerd, maar ook veel is energie-
gerelateerd. Denk maar aan windparken. In de 
financiële sector doet het kantoor ook veel, daar is 
een heel eigen team voor opgericht. Afgelopen jaar 
hebben zij zich veel beziggehouden met financiële 
dienstverleners die vanuit Londen met oog op de 
Brexit naar Europa toe willen.” 
 
En welke zaak is je bijgebleven?  
Arjen: “Bijna alle zaken die ik heb gedaan vond ik 
erg leuk! Toevallig ben ik nu bezig met een zaak 
rond het Zuidasdok. De besluitvorming is een grote 
puinhoop, vastgoedeigenaren om dat project heen 
hebben er veel mee te doen en iedereen is inmiddels 
wel op de hoogte van dat plekje in Amsterdam. In 
die zaak staan we tegenover de staat, dat is ook wel 
eens leuk.” 
 

Jaap: “Het type cliënten heeft Arjen net genoemd, 
en ook interessant om te benoemen is dat we ook 
best wat pro-bono werk doen. Zelf doe ik ook pro-
bono werk, met name gericht op bestuursrecht, maar 
niet noodzakelijk milieurecht. Dat vindt het kantoor 
een heel belangrijk aspect van ons werk. We zijn 
bijvoorbeeld vaste adviseur voor bepaalde NGO’s. 
De kennis die je daar opdoet, kun je daarin delen om 
een wat breder maatschappelijk doel te dienen. 
Bijvoorbeeld door kinderenorganisaties, of 
vluchtelingenorganisaties bij te staan in internationaal 
en juist ook in nationaal verband. Vanuit het kantoor 
wordt de mogelijkheid om dit soort werk te doen 
actief gefaciliteerd en aangeboden. Je kunt jezelf 
aanbieden als hulp. Soms ook in samenwerking met 
de universiteit.” 
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Arjen: “Je hebt ook ‘advocaten zonder grenzen’, zij 
worden vanuit het kantoor bijvoorbeeld naar Samos 
gestuurd om de mensen in de vluchtelingenkampen 
te helpen om hun dossiers op orde te krijgen voor de 
asielprocedure. Die advocaten werken daar met veel 
passie aan die zaken en kunnen hun kennis inzetten 
om voor die mensen echt het verschil te maken. Dat 
vind ik mooie projecten.” 
 
Maakt due diligence ook deel uit van jullie 
werk?  
Jaap: “Due diligence is letterlijk part of the deal bij 
transacties. Het hoort bij de zaken waar je aan werkt. 
Ik doe nu veel begeleidende trajecten met junioren 
samen, en het kan heel leerzaam zijn om het tijdens 
je stage al te doen. Het interessante aan due diligence 
is, dat op moment dat het daadwerkelijk handen en 
voeten moet krijgen de grote vragen boven tafel 
komen: waar zitten de risico’s van de deal, waar kan 
je onderhandeling op onderuit gaan? Dat vereist wel 
enige ervaring.”  
 

Arjen: “Ik denk ook dat als je op hoger niveau due 
diligence werk kan doen, je vanuit je bestuurs-
rechtelijke blik ook echt het verschil kunt maken. 
Binnen al het due diligence werk is het bestuurs-
rechtelijke deel wel echt het allerleukste.” 
 
Hoe is het om te werken in een global law 
firm? Merk je in je dagelijkse praktijk dat je 
voor een organisatie werkt die wereldwijd 
functioneert?  
Jaap: “De internationale samenwerking is echt iets 
moois vind ik, dit type werk krijg je niet snel als je bij 
een nationaalgericht kantoor zou werken. Je moet 
voor je buitenlandse collega’s principes bruikbaar 
maken en vertalen naar een ander rechtsstelsel in het 
buitenland. Dat soort projecten levert heel 
interessante praktische maar soms ook 
wetenschappelijke werkzaamheden op, die bij uitstek 
internationaal zijn.”  
 

Arjen: “Nu met corona komen interessante vragen 
op die zien op een vergelijking tussen landen: in welk 
land gelden nou welke regels? Soms krijg je ook 
cliënten uit het buitenland die je moet adviseren over 
hoe ze hun project kunnen organiseren. Per land 
verschillen die regels. We krijgen vaak vragen van 
collega’s uit het buitenland over ons recht. Hoe is dit 

bij jullie geregeld en kunnen wij daar wat van leren? 
Dan moet je het Nederlandse recht uitleggen aan 
iemand in het buitenland en daardoor leer je ook 
weer veel over je eigen rechtssysteem. Je hebt veel 
contact met collega’s wereldwijd! Het is ook aardig 
om nu in deze tijd met collega’s in bijvoorbeeld 
Spanje te spreken. Zij maken de coronacrisis 
bijvoorbeeld op een bepaalde manier mee. De hele 
wereld komt zo op je tafel te liggen.” 
 
Hoe ziet een typische werkdag/werkweek er 
voor jou uit? Hoe verschilt het van de 
werkweek die je nu draait in corona-tijd? 
Komt het vaak voor dat je overwerkt?  
Arjen: “Werken vanuit huis is natuurlijk wel anders, 
maar dat heeft ook te maken met mijn twee kleine 
kindjes die hier rondlopen. Je moet de tijd goed 
kunnen verdelen. Maar inhoudelijk verandert er niet 
veel. Het grootste deel van de dag ben ik met 
collega’s en cliënten in gesprek. In de avond doe ik 
soms ook nog wat werk, maar dat noem ik niet 
overwerken. Het is een kwestie van je dag indelen, en 
vanuit huis verschuift dat toch een beetje buiten 
normale werktijden. In de weekenden ga ik nooit 
naar kantoor en dat hoeft ook niet.” 
 

Jaap: “Pre corona zag de dag er ongeveer zo uit: bij 
binnenkomst zet ik altijd mijn laptop aan en neem ik 
even de openstaande deadlines door. Moet er 
vandaag iets af? Dan ga ik daarmee aan de gang. 
Toen ik nog geen kinderen had, ging ik heel vroeg 
naar kantoor. Nu is dat wat later geworden, mijn 
dagen duren ongeveer van 9 tot half 6 op kantoor. Ik 
probeer zoveel mogelijk in blokken te werken, en het 
bellen doe ik tussendoor. ’s Avonds staat de telefoon 
wel aan, maar die houd ik met name voor de urgente 
dingen in de gaten. Soms ga ik daar nog even mee 
aan de slag, of ik lees nog wat ter voorbereiding van 
de volgende dag. De rest komt op het lijstje voor de 
volgende dag.  
 

Nu is heel zichtbaar geworden dat je ook goed vanuit 
huis kunt werken omdat we vanuit een beveiligde 
omgeving kunnen werken. De dagen verschillen van 
elkaar, want soms zijn er zittingsdagen of werk je in 
het buitenland. Ik heb altijd een beetje het adagium 
aangehouden: ‘na 6 uur is de rechtbank ook dicht’. Je 
bent vrij flexibel om je eigen tijd in te delen bij ons 
op de afdeling. Het gaat erom dat je je tijd schrijft en 
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dat je je werk op tijd afkrijgt. Nu met het thuis 
werken spreidt een werkdag zich wat meer uit.” 
 
Komt het vaak voor dat je voor een zaak 
naar het buitenland gaat? 
Jaap: “Het verschilt per periode, maar voor mij 
kwam het neer op één keer in de twee à drie 
maanden (dit was vóór de corona-uitbraak uiteraard). 
Veel zakenreizen zijn naar Engeland.”  
 
Hoeveel zittingen doen jullie?  
Arjen: “Met 1 keer in de maand kom je wel redelijk 
in de buurt. Dat is wat mij betreft ook prima want de 
omvang van de zaken leent zich er niet voor om dat 
elke week te doen. Zelf vind ik zitting hebben nog 
altijd het hoogtepunt van mijn werk. In dat uur moet 
het gebeuren, dan ga je het debat aan. Dat is echt het 
leukste!”  
 
Wat zou je meegeven aan een beginnende 
advocaat? Welk advies zou je jezelf hebben 
willen geven toen je begon als advocaat? 
Arjen: “De juridische basis ligt er als je hebt 
gestudeerd, maar zorg dat je goed stilstaat bij wat je 
cliënt verwacht. Probeer echt te snappen waar de 
cliënt behoefte aan heeft, zo breng je het juridische 
veel meer tot leven.”  
 

Jaap: “In het verlengde van wat Arjen ook zei: wees 
nieuwsgierig naar wat je cliënten doen, naar wat je 
collega’s doen en waar je kantoor voor staat. In veel 
gevallen kun je samen veel meer dan in je eentje en 
zo kun je meer uit het werk halen. Op kantoor heerst 
er een samenwerkingsfeer: je probeert er samen voor 
te zorgen dat je oplossingen vindt en dat de cliënt 
wordt bediend. Kijk ook naar wat er speelt in de 
wereld in een bepaalde sector waar je cliënten in 
bekend zijn, dat komt je werk echt ten goede. En je 
moet eigenlijk nooit stoppen met leren!” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stel, je wilt graag bij DLA gaan werken, 
welke stappen moet je dan zetten voordat je 
aan de slag kunt? Wij vroegen recruiter 
Laurien Reinalda alles over de sollicitatie-
procedure.  
 
Hoe verloopt de sollicitatieprocedure voor 
student-stages en voor de advocaat-stages? 
Laurien: “Op dit moment lopen de sollicitaties door 
en proberen wij zoveel mogelijk gesprekken in te 
plannen via Skype.   
 

Voor student-stagiaires geldt de volgende procedure: 
je hebt een gesprek met de recruiter en de 
stagebegeleider van de praktijkgroep van jouw 
voorkeur. Daarna maak je het assessment.  
 

Voor solliciteren als Junior Associate ziet de 
procedure er iets anders uit. Het is vaak toch fijner 
iemand face to face te spreken, maar deze tijd maakt 
dat helaas lastiger. Wij proberen daarom zoveel 
mogelijk via Skype te laten plaatsvinden, maar hopen 
dat wij snel kennis kunnen maken op kantoor. De 
procedure start met het gesprek met HR en het 
assessment. Eerst zal je een gesprek met HR hebben 
en daarna maak je een assessment. Vervolgens zal je 
twee gesprekken hebben met bij elk gesprek twee 
partners. 
 

Verder is DLA Piper ook onderdeel van de Law Firm 
School. Per jaar zijn er twee lichtingen, namelijk in 
maart en september. Als je in september wilt starten, 
moet je voor 15 juni zijn afgestudeerd en moet je 
aanmelding voor de LFS in orde zijn. Dat geldt ook 
voor maart, maar dan is de deadline daarvoor 15 
december. Je kan wel het gehele jaar door bij ons 
beginnen.” 
 
Is het assessment doorslaggevend? 
Laurien: “Om jullie wat meer informatie over het 
assessment te geven: het assessment bestaat uit drie 
verschillende onderdelen. Dit zijn verbaal redeneren, 
cijfermatig redeneren en inductief redeneren. Het 
assessment maak je bij ons op kantoor. Het 
assessment is doorslaggevend, iedereen die bij ons 
op kantoor werkt heeft het behaald. Oefen het 
assessment goed! Als je een goed gesprek hebt 
gehad, is het jammer dat de procedure beëindigd 
wordt doordat je het assessment niet haalt. Voor 
zowel de student-stagiair/werkstudent als Junior 
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Associate geldt hetzelfde assessment. Dat doen we 
om teleurstelling achter te voorkomen, voor het 
geval dat je na je student-stage wilt solliciteren als 
Junior-Associate.” 
 
Is de sectiewissel verplicht?  
Laurien: “Ja, de wissel is verplicht, maar er wordt 
rekening gehouden met je voorkeuren. Ik denk dat 
dit een hele goede manier om je te ontwikkelen als 
advocaat! Je krijgt hierdoor de mogelijkheid om 
bijvoorbeeld een transactie- en een procespraktijk te 
zien. Verder kan het ook zijn dat je komt te werken 
met rechtsgebieden waarvan je eigenlijk niet had 
verwacht dat het je zou liggen.” 
 
Hoe kunnen studenten zich het beste 
voorbereiden op een sollicitatie bij DLA? 
Laurien: “We vinden de motivatie die jij hebt voor 
dit kantoor heel belangrijk. Laat tijdens jouw 
sollicitatie duidelijk blijken waarom je enthousiast 
bent om juist bij DLA Piper aan de slag te gaan. Het 
is een goed idee om bijvoorbeeld met Junioren een 
keer koffie te gaan drinken, of de zaken waar DLA 
Piper bij betrokken is te volgen. Zo kun je alvast het 
kantoor en het werk een beetje leren kennen. Op 
onze website kun je je stukken uploaden voor een 
kennismaking. In deze tijd is dat ook zeker mogelijk, 
wij zetten dan graag een virtueel koffiegesprek voor 
je op.  
 

Mocht je naar aanleiding van dit interview verder 
kennis willen maken met DLA Piper of nog meer 
vragen hebben, dan kan je altijd contact met me 
opnemen! Ik vertel graag over kantoor, de sfeer, 
mogelijkheden en meer. Je kan mij mailen 
via laurien.reinalda@dlapiper.com of bellen op  
020 – 541 9617!” 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


