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20 mei 2020. Voor alweer het derde artikel in deze 
reeks vroeg Res Publica overheidsjurist Rolien van 
den Raadt en wetgevingsjurist Claudia Parker 
Verboom het hemd van het lijf over hun persoonlijke 
ervaringen met de Academie voor Wetgeving en 
Overheidsjuristen en werken voor de Rijksoverheid. 
 
Waar heb je gestudeerd en hoe heb je je 
studententijd beleefd? 
Rolien: “Ik heb gestudeerd in Leiden. In 2013 ben ik 
begonnen met de bachelor International Business 
Law. Deze bachelor was erg gericht op corporate en 
ik kwam erachter dat dit toch niet helemaal bij mij 
past. Na mijn bachelor besloot ik dan ook voor een 
gehele andere richting te kiezen, namelijk voor de 
master Staats- en Bestuursrecht (ook in Leiden). Het 
kiezen van een master vond ik best lastig... Ik heb 
mijzelf dan ook pas op het laatste moment 
ingeschreven.”  
 

Geen spijt van gehad?  
“Zeker niet. Ik was eigenlijk al van plan om na mijn 
master voor de overheid te gaan werken en ik vond 
het dan ook erg leuk dat de master o.a hierop gericht 
is. Daarnaast vond ik de kleinschaligheid binnen de 
master erg fijn. Je vormt al snel een hechte groep en 
docenten kennen je naam. Ik was op zoek naar wat 
extra motivatie om de (achteraf bezien toch wel 
pittige) master door te komen, dus besloot ik te 
solliciteren naar een functie binnen het bestuur van 
Res Publica. Dit maakte mijn masterjaar tot het 
leukste jaar van mijn studententijd! Mijn bestuurs-
genootjes zijn nog steeds mijn beste vriendinnen.”  
 

Claudia: “Ik heb aan Universiteit Leiden de bachelor 
Rechtsgeleerdheid en de master Civiel recht afgerond. 
Daarna heb ik aan de Universiteit van Amsterdam nog 
de master Arbeidsrecht gevolgd, met de track Arbeid 
en onderneming. Gedurende mijn studententijd heb 
ik geroeid, gevolleybald en in een gezellig studenten-
huis gewoond, vlakbij het KOG. Vooral het wonen in 
dat meidenhuis heeft mijn studententijd tot een hele 
leuke tijd gemaakt.” 

 

Rolien: “Ook heb ik tijdens het laatste deel van mijn 
master een jaar gewerkt bij de ACM waar ik 
toezichtsassistent was bij juridische zaken. Dit was 
een soort werkstudentschap van 2 à 3 dagen per week. 
De ACM is een zelfstandig bestuursorgaan. Dit heeft 
mij zeker inzicht geboden in hoe het werken bij de 
overheid eraan toe gaat. Erg leerzaam!” 
 
Waarom besloot je na de master te 
solliciteren voor de Academie? 
Rolien: “Tijdens het vak Wetgevingsvraagstukken, 
dat gegeven werd door Luc Verhey, is mijn interesse 
voor de Academie gewekt. Ik dacht: ‘Wauw, dat is 
echt heel gaaf’, maar tegelijk dacht ik ook ‘oei, ben ik 
daar wel goed genoeg voor?’. Toch besloot ik te 
solliciteren. Stiekem ook omdat ik graag eens een 
assesment wilde oefenen en ik wist dat dit onderdeel 
uitmaakte van de selectieprocedure. Ik had eigenlijk 
niet verwacht dat ik door de selectie heen zou komen, 
maar naarmate de procedure vorderde, kreeg ik er 
steeds meer zin en vertrouwen in!” 
 

Claudia: “Gedurende mijn studie liep ik twee stages 
in de advocatuur. Dit beviel goed, maar toch twijfelde 
ik of ik daar mijn beroep van wilde maken. Om te 
ontdekken of werken bij de Rijksoverheid iets voor 
mij was, solliciteerde ik voor een stage bij het 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ik 
werd aangenomen, en na deze stage wist ik zeker dat 
ik graag bij de Rijksoverheid wilde werken. 
Gedurende deze stage werkte ik samen met iemand 
die het traineeship van de Academie volgde. Zij was 
heel enthousiast over de Academie en het werk als 
wetgevingsjurist. Meteen had ik het idee dat dit 
misschien wel eens heel goed bij mij zou kunnen 
passen. Daarop besloot ik te solliciteren voor de 
Academie.” 
 
Hoe heb je de selectieprocedure ervaren?  
Rolien: “De procedure duurt vrij lang en bestaat 
vooral uit wachten. Het eerste assesment was in 
februari en eind mei hoorde ik pas dat ik het geworden 
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was. Tussendoor heb ik mijn scriptie geschreven en 
werkte ik een aantal dagen per week. Ook heb ik voor 
andere vacatures gesolliciteerd, want je weet immers 
maar nooit... Tip: maak een ranking van hetgeen je het 
liefste wil gaan doen.  
 

Toen ik begon aan de selectieprocedure heb ik mij 
heel bewust voorgenomen om echt mezelf te blijven. 
Op het moment dat je je anders voor gaat doen, kun 
je alleen maar door de mand vallen en bovendien: wie 
doe je daar nou een plezier mee? Vooral bij de 
psychologische test hield ik mijzelf dit voor. Als ik 
hier niet doorheen kom, dan past het blijkbaar toch 
niet bij mij, zo dacht ik.”  
 

Claudia: “De selectieprocedure bestaat uit meerdere 
rondes en beslaat in totaal meerdere maanden. Het is 
dus een lange procedure, maar omdat ik ten tijde van 
de selectieprocedure nog mijn masterscriptie schreef 
had ik nog de nodige afleiding naast het solliciteren. 
Sommige rondes zijn ook gewoon erg leuk, zoals het 
assessment waarbij je meer leert over je persoonlijk-
heid en sterke en zwakke punten.” 
 
Wat is het verschil tussen de opleiding tot 
wetgevingsjurist en tot overheidsjurist? Waar 
houd je je mee bezig? 
Rolien: “Goede vraag! Dit is mij ook lang niet 
duidelijk geweest. Eigenlijk is het onderscheid ook 
niet zo hard te maken. In de praktijk is er namelijk 
vaak enige overlap. Toch zou je kunnen zeggen dat de 
wetgevingskant vooral ziet op het formuleren van 
wettteksten, gebruik van specifieke formuleringen en 
het toepassen van verschillende wetstechnieken. Als 
overheidsjurist ben je daarentegen meer bezig met 
beleid en advisering over het bestaande stelsel van 
wetgeving. Dit ziet meer op de uitvoeringspraktijk.  
 

Ook werk je als overheidsjurist wel eens aan 
rechtszaken, dit doet een wetgevingsjurist bij-
voorbeeld niet. Op het moment dat je solliciteert kun 
je aangeven wat jouw voorkeur heeft, maar het is 
uiteindelijk de rector van de Academie die een 
indeling maakt. Het ligt uiteraard ook aan de 
beschikbaarheid op de verschillende ministeries. Zelf 
had ik geen hele duidelijk voorkeur. Ik had er 
vertrouwen in dat ik zou worden geplaatst op een plek 
die goed bij mij zou passen.”  
 
 

En waar ben je uiteindelijk terecht gekomen? 
“Ik ben op dit moment werkzaam bij het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als 
overheidsjurist en dat bevalt heel goed! Ik houd mij 
bezig met ruimtelijke ordening, met name advisering 
over het huidige en nieuwe wettelijke stelsel binnen 
het omgevingsrecht. Ik vond het vak omgevingsrecht 
tijdens de master ook een erg leuk vak. Lekker visueel 
en concreet.  
 

Anderhalve dag per week ga ik naar de Academie, 
waar ik dus de stroming voor overheidsjuristen volg. 
De opleidingen hebben echter wel wat overlap, maar 
als overheidsjurist krijg je bijvoorbeeld meer vaardig-
heidstrainingen die gericht zijn op de uitvoerings-
praktijk. Denk bijvoorbeeld aan pleiten of het 
opstellen van stukken. De academie duurt in totaal 
twee jaar en bestaat uit totaal 60 studiepunten, net 
zoals een master.”  
 

Claudia: “Zowel als wetgevingsjurist als als 
overheidsjurist houd je je bezig met het geven van 
juridisch advies. Voor wetgevingsjuristen komt daar 
specifiek het maken van wet- en regelgeving bij en 
alles wat daarbij komt kijken. Voordat er regelgeving 
geschreven kan worden moet er eerst een plan 
gemaakt worden. In dit stadium denk je als 
wetgevingsjurist al mee. Je adviseert over de juridische 
haalbaarheid van voorstellen en over de uitwerking 
ervan. De uitwerking gebeurt in een wet, AMvB of 
ministeriële regeling. Als wetgevingsjurist stel je de 
tekst van de regelgeving op in samenwerking met je 
beleidscollega(’s) op dat dossier. Voordat een wet, 
AMvB of ministeriële regeling uiteindelijk in de 
Staatscourant of het Staatsblad wordt gepubliceerd en 
in werking treedt, legt de regelgeving nog een lange 
weg af langs verschillende organen en (advies)  
instanties, zoals de Ministerraad en de Afdeling 
Advisering van de Raad van State. Als de betrokken 
wetgevingsjurist loods je de regelgeving door het 
wetgevingsproces.” 
 
Is de opleiding nodig om als overheidsjurist 
werkzaam te kunnen zijn bij elk ministerie? 
Rolien: “Nodig is het niet, maar het helpt zeker! De 
meeste wetgevings- of overheidsjuristen zijn recent 
afgestudeerd (maximaal 4 jaar). Fulltime werken is 
bovendien heel anders dan studeren. De Academie 
maakt deze overgang wat gemakkelijker doordat je 
anderhalve dag studeert en de overige dagen aan het 
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werk bent. Daarnaast leer je ontzettend veel over het 
functioneren van de overheid en dat is van essentieel 
belang voor een goede overheids- of wetgevingsjurist. 
De Academie is vooral ook heel erg leuk en biedt je 
een mooie start van je carrière.”  
 

Claudia: “Het is niet noodzakelijk een traineeship 
van de Academie te volgen om werkzaam te zijn als 
jurist bij de Rijksoverheid. Er zijn regelmatig (starters) 
functies beschikbaar waarop je direct kan solliciteren, 
zonder de combinatie met het traineeship van de 
Academie. De Academie is echter wel een mooie en 
erkende opleiding voor juristen binnen de 
Rijksoverheid. Bovendien heb je met je medetrainees 
meteen een waardevol netwerk binnen de ministeries 
en andere instanties van de Rijksoverheid.” 
 
Waarom worden er maar zo weinig mensen 
toegelaten tot de Academie? 
Rolien: “De Academie is een kwalitatief hoog-
waardige opleiding en dat willen ze graag zo houden, 
denk ik. Per jaar is er plaats voor ongeveer 25 tot 30 
mensen. Dit jaar zijn we zelfs maar met 24.  De 
bedoeling is om deze mensen in een kleinschalig 
systeem op te leiden tot hele goede juristen.” 
 
Claudia, je vertelde dat je nog maar een jaar 
geleden voor je eerste baan solliciteerde. 
Waar werk je nu en hoe heb je je eerste jaar 
ervaren?  
Claudia: “In het kader van mijn traineeship aan de 
Academie voor Wetgeving werk ik bij het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Op 
de directie waar ik werk, Constitutionele Zaken en 
Wetgeving, voelde ik mij meteen op mijn plek en 
zeker volwaardig onderdeel van het team. Als trainee 
bij BZK kreeg ik snel veel verantwoordelijkheid, wat 
het werk uitdagend en leerzaam maakt. Wat ik ook 
leuk vind aan BZK is dat er veel trainees en jonge 
medewerkers werken.”  
 
Hoe ziet een typische werkdag/week er voor 
jou uit? Hoe vaak komt het voor dat je 
overwerkt of in het weekend werkt? Werk je 
ook wel eens vanuit huis? 
Rolien: “Ik begin ‘s ochtends rond een uur of negen 
met het checken van mijn mail. Vervolgens heb ik 
allerlei besprekingen, bijvoorbeeld over nieuwe wets-

voorstellen. Het is leuk om hierover met collega’s te 
kunnen sparren. We bespreken dan ook veel in 
persoon, omdat dit nu eenmaal makkelijker is dan via 
e-mail of iets dergelijks. Helaas is dat er nu even niet 
bij, omdat iedereen vanuit huis werkt. Dat mis ik nu 
wel…  
  

Tijdens de lunch ga ik altijd even naar buiten. ‘s 
Middags zit ik meestal achter mijn bureau te schrijven. 
Ik schrijf dan bijvoorbeeld een nota voor de minister, 
beantwoord vragen van collega’s of ik geef of vraag 
advies. Wat ik erg leuk vind, is dat ik tijdens mijn 
eerste week op het ministerie al overal bij betrokken 
werd. Ook krijg je als starter een patroon aangewezen 
die jou begeleidt en helpt wanneer nodig. Eigenlijk 
een beetje zoals in de advocatuur. Meestal werk ik tot 
een uur of zes. Ik vind het vooral erg fijn dat als ik 
naar huis ga, het werk (op een uitzondering na) ook 
echt klaar is. Wel heb ik natuurlijk de Academie nog, 
waardoor ik soms alsnog in de weekenden bezig ben. 
Op het ministerie doen we aan flexwerken, wat onder 
andere inhoudt dat het mogelijk is om vanuit huis te 
werken. Zelf werk ik liever op kantoor, daar kan ik mij 
beter concentreren dan thuis. Ook vind ik het werken 
met collega’s veel gezelliger.” 

 

Claudia: “Mijn werktijd verdeel ik elke week over de 
verschillende dossiers die ik op dat moment onder mij 
heb. De werkzaamheden per dossier hangen af van in 
welk stadium een wetgevingstraject zich bevindt. 
Voor het ene dossier zal dit betekenen dat ik 
juridische vragen uitzoek, voor het andere dat ik 
daadwerkelijk wetteksten aan het schrijven ben of de 
artikelsgewijze toelichting daarop. Tussendoor neemt 
het beantwoorden van de mail nog de nodige tijd in 
beslag. Ik ben nog bezig met het traineeship aan de 
Academie, waar ik elke week gemiddeld een werkdag 
aan besteed. Meestal in de vorm van het volgen van 
een ochtend en/of middag college, soms in de vorm 
van het schrijven van een opdracht en soms in de 
vorm van het volgen van een vaardighedencursus 
zoals presenteren of adviseren.  
 

Werken in de avonden of het weekend is uitzondering 
en niet de regel. Nu met de coronacrisis werk ik 
natuurlijk thuis, maar ook in een normale situatie is er 
ruimte vanuit huis te werken. Binnen de Rijksoverheid 
gaan we uit van het zogeheten flexwerken, wat 
inhoudt dat er in principe veel ruimte is om te werken 
waar en wanneer je wilt. Je kunt er in overleg met je 
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leidinggevende bijvoorbeeld voor kiezen een dag per 
week vanuit huis te werken.” 
 
Wat vind je het leukste en minst leuke aan je 
huidige functie? 
Rolien: “Het leukste vind ik het politieke aspect dat 
erbij komt kijken. Tijdens je werk moet je rekening 
houden met het politieke klimaat (bijvoorbeeld als je 
ondersteuning geeft bij het beantwoorden van 
Kamervragen). Deze politieke dimensie kan je 
eigenlijk nergens anders vinden dan bij de 
Rijksoverheid. Het is ook heel leuk om de dingen waar 
je aan werkt terug te zien op tv, tijdens het journaal 
bijvoorbeeld. Het minst leuke vind ik dat het werk 
soms erg ingewikkeld is. Ik breek soms echt mijn 
hoofd over bepaalde vraagstukken. Aan de andere 
kant maakt dat het ook wel weer heel uitdagend en is 
dat juist ook wel weer leuk.” 
 

Claudia: “Het leukste binnen mijn huidige functie is 
zonder twijfel dat de wet- of regelgeving die ik in 
samenwerking met anderen maak, direct relevant is 
voor de maatschappij en het algemeen belang. Als ik 
iets moet noemen dat soms minder leuk is, is het dat 
fulltime werken en het volgen van de post-
academische opleiding aan de Academie op sommige 
momenten een lastige combinatie kan zijn. Zowel op 
werk als bij de Academie wordt er echter rekening 
mee gehouden dat trainees nog andere werk-
zaamheden hebben, dus meestal gaat dit goed.” 
 
Hoe was de overstap van de opleiding naar 
fulltime werken? Was je voor je gevoel 
voorbereid op het werk dat je zou verrichten 
toen je bij BZK startte? 
Rolien: “Je weet wel iets na de master, maar alle 
vakken zijn natuurlijk vrij kort en beperkt. Je kunt 
natuurlijk ook niet alles weten. Daarbij is dat wat je op 
de universiteit leert vooral theorie, terwijl je 
uitendelijk natuurlijk met de praktijk aan de slag gaat. 
De universiteit bereidt je wel enigszins voor, maar 
eigenlijk leer je het vak van jurist pas in de praktijk.”  
 

Claudia: “Aan het eind van mijn studie kreeg ik zin 
om fulltime te gaan werken. Ik vond studeren echter 
nog altijd leuk, reden waarom de combinatie van 
werken en de Academie voor mij een hele goede is. 
De overstap van studeren naar werken ging eigenlijk 
geruisloos. Dit komt misschien ook doordat ik het 

fulltime werken combineer met het traineeship van de 
Academie. Met de groep trainees worden er leuke 
dingen ondernomen, ook buiten werk om. Ik zou niet 
zeggen dat ik echt voorbereid was op het werk dat ik 
ging doen, maar het heeft zeker goed uitgepakt.” 
 
Hoe ga je om met de politieke dimensie van 
je werk voor een ministerie? Spreek je wel 
eens met je Minister?  
Rolien: “Goede vraag! Dit verschilt per ministerie. 
Academiegenootjes zitten wel eens bij hun minister, 
maar ikzelf heb mijn minister tot nu toe niet 
persoonlijk ontmoet. Lijkt me eigenlijk ook best 
spannend haha. Wel schrijf ik regelmatig een nota 
voor de minister en dan zie ik later terug wat zij ervan 
vond.” 
 

Claudia: “Voor een wetgevingsjurist of overheids-
jurist staat de juridische dimensie op één. Binnen het 
werk op een ministerie is de juridische dimensie echter 
‘slechts’ één van de dimensies die van belang is bij het 
aanvliegen en uitwerken van een probleem of 
vraagstuk. Dat besef wordt ons ook op de Academie 
bijgebracht. Soms zal de politieke sfeer waarin je je 
bevindt met zich meebrengen dat een andere keuze 
wordt gemaakt dan hetgeen juridisch gezien het beste 
is of het meest voor de hand ligt. Aan jou als jurist de 
taak om te laten zien wat mogelijk is binnen de 
grenzen van het recht.” 
 
Werk je ook wel eens aan iets waar je 
persoonlijk niet achter staat?  
Rolien: “Ik houd mij vooral bezig met ruimtelijke 
ordening, dus daar heb je gelukkig niet echt te maken 
met hele morele kwesties. Toch zit er af en toe iets 
tussen waar je het persoonlijk niet helemaal mee eens 
bent, maar waar je toch iets mee zal moeten doen. Als 
ik ergens niet helemaal van overtuigd ben, dan zie ik 
het als een uitdaging om een voorstel toch zo goed 
mogelijk uit te werken en daarmee zoveel mogelijk 
draagvlak te creëren.” 
 
Hoe beleef je het (thuis)werken in deze 
coronatijd?  
Rolien: “In principe werkt alles prima en valt er goed 
vanuit huis te werken. Toch mis ik het werken op 
kantoor enorm. Hoewel we nog steeds vergaderen 
(online), is jezelf ‘unmuten’ toch net een grotere stap 
dan dat je normaal even snel iets zegt. Ook bel je 
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elkaar niet voor elk klein dingetje op, terwijl je 
normaal gesproken makkelijk iets aan elkaar vraagt. 
Het werk is inhoudelijk nog steeds erg leuk, maar ik 
kijk ernaar uit om weer met collega’s te zijn én vooral 
om weer naar de Academie te kunnen.” 
 
Wat zou je ten slotte nog willen meegeven 
aan bijna afgestudeerden? 
Rolien: “Besef dat je nooit uitgeleerd bent en dat je 
altijd moet willen blijven leren. Leren is het mooiste 
wat er is!” 
 

Claudia: “Gedurende het afstuderen maken 
studenten zich toch vaak zorgen om wat ze daarna 
gaan doen. Ik wist zelf ook lange tijd niet waar ik het 
liefst wilde werken. Maar ik denk dat je uiteindelijk 
altijd op een plek terecht komt die bij je past en die je 
leuk vindt. En als je niet direct je droombaan te 
pakken hebt, is dat ook niet erg. Mijn ervaring is 
verder dat er vanuit de studie Rechten weinig 
aandacht is voor het beroep van wetgevingsjurist of 
werken bij de Rijksoverheid in het algemeen. Het 
biedt echter leuk en uitdagend werk. De Academie 
geeft bovendien een mooie basis voor de rest van je 
carrière.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


