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INTERVIEW
JAIMY VANENBURG

Wat voor soort student was je?

Dat is een leuke tijd om aan terug te denken. Ik heb 
mijn bachelor in Maastricht en mijn master in Utrecht 
behaald. Vervolgens heb ik een tweede master in 
Madrid gedaan. Ik was een student die hard werkte en 
voor een tentamen veel studeerde. In de periodes dat 
ik geen tentamens had, was ik wat minder bezig met 
studeren, een typische student denk ik. Ik weet nog 
wel dat ik moest wennen aan de overstap van 
middelbare school naar universiteit, maar dat is 
uiteindelijk allemaal goed gekomen. 

Heb je veel nevenactiviteiten verricht 
naast je studie?

Naast mijn studie heb ik relatief veel stages gelopen, 
namelijk in Amsterdam, Breukelen en Lissabon. In 
Maastricht heb ik ook altijd als secretaresse bij een 
advocatenkantoor gewerkt. Dit laatste deed ik twee à 
drie dagen in de week, waardoor ik dus niet veel tijd 
had om nog andere nevenactiviteiten te verrichten.

Waarom heb je gekozen om werkzaam te 
zijn in het sportrecht naast het arbeids-
recht?

Toen ik ging solliciteren bij Holla, solliciteerde ik in 
eerste instantie voor een vacature op de sectie 
arbeidsrecht. Ik had immers mijn master op zak en 
wilde graag mijn kennis in de praktijk gaan brengen. 
Ik ben opgegroeid in een echte sportfamilie, 
bestaande uit topsporters die letterlijk dag en nacht 
bezig waren met topsport. Helaas was ik zelf niet zo 
goed in het uitoefenen daarvan, maar ik wilde er toch 
graag iets mee doen. Ik heb gezien waar zij tegenaan 
zijn gelopen in hun carrière en besloot mede daarom, 
toen ik studeerde, me daar verder in te verdiepen. 
Tijdens mijn sollicitatie bij Holla bleken zij mij ook de 
ruimte te willen geven om me te verdiepen en te 
specialiseren in het sportrecht. Ik heb daarvoor toen 

een business plan geschreven en hier uitvoering aan 
gegeven.

Wat heeft een master in het buitenland 
je opgeleverd?

In het buitenland heb ik me kunnen verdiepen in 
het (internationale) sportrecht. Deze opleiding is erg 
internationaal georiënteerd. De voetbalwereld heeft 
bijvoorbeeld veel te maken met internationale 
reglementen van UEFA en FIFA en de jurisprudentie 
van het CAS, hierop zijn Nederlandse reglementen 
weer gebaseerd. In dat opzicht heb ik veel gehad aan 
deze master, want ook de Nederlandse reglementen 
ken ik nu goed. 

Waarom heb je voor Holla gekozen? 
En wat sprak jou daarin aan?

Tijdens mijn studie heb ik geen stage bij Holla 
gelopen, maar heb het kantoor wel altijd gevolgd. 
Bovendien kende ik veel mensen die wel een stage bij 
Holla hadden gelopen en zij waren daar erg 
enthousiast over. Ik kreeg de indruk dat bij Holla 
ruimte was voor persoonlijke en innovatie ideeën, 
zoals het opzetten van een sportrechtpraktijk. 

Toen ik er klaar voor was heb ik de stoute schoenen 
aangetrokken en Holla aangeschreven. Het bleek nog 
te kloppen ook.

Hoe is de verhouding tussen werk en 
vrije tijd?

In principe werk ik alleen doordeweeks en maak ik 
dagen van ongeveer negen uur. Het komt niet vaak 
voor dat ik echt moet overwerken in de avond of in 
de weekenden, tenzij er een zaak loopt die gepaard 
gaat met enige spoed (bijvoorbeeld een kort geding). 
Hier staat wel tegenover dat, wanneer de praktijk het 
toelaat, ik ook wat eerder weg kan als ik dat zou 
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willen. Al met al ben ik erg positief over de 
verhouding tussen werk en vrije tijd bij Holla.

Waarin onderscheidt Holla zich van 
andere kantoren?

Zoals ik al eerder heb aangegeven, is een kenmerk 
van Holla dat je veel ruimte krijgt voor eigen ideeën. 
Daarnaast, het klinkt misschien wat cliché, krijg je hier 
snel veel verantwoordelijkheden. Ik ben bijvoorbeeld 
in september 2016 begonnen bij Holla en had mijn 
eerste kort geding in december 2016: toen was ik nog 
juridisch medewerker. Ik vond dat natuurlijk wel 
spannend, maar mijn patroon zou me dit niet laten 
doen als hij geen vertrouwen in me zou hebben.  

Daarnaast vind ik de advocatuur over het algemeen 
nog vrij ouderwets. Ik vind Holla daar echt anders in. 
Je wordt als stagiaire serieus genomen, mijn team 
sportrecht – waar ook partners in zitten – luistert naar 
mijn ideeën en samen bedenken we vaak hoe een 
zaak het beste benaderd kan worden en hoe we onze 
praktijk kunnen opbouwen. 
Dat zijn echt dingen die Holla anders maakt! Ik denk 
dat wij een goed voorbeeld zijn van vernieuwing 
binnen advocatuur.

Wat voor cliënten trekt Holla aan?

Over het algemeen zijn de meeste van onze klanten 
ondernemers, van kleinere bedrijven tot 
multinationals. Ook particulieren worden door ons 
bij gestaan. Wanneer ik bijvoorbeeld met een arbeids-
rechtelijke zaak bezig ben, komt het ook voor dat we 
de werknemer bijstaan. Het gaat hier dan wel vaak om 
werknemers die een hogere functie bekleden binnen 
het bedrijf, maar dit hoeft niet altijd zo te zijn.

Hoe ervaar je de Holla Academy naast de 
advocatenopleiding?

Per jaar volg ik ongeveer vijf cursussen die worden 
verzorgd door de Holla Academy. Dit zijn vaak 
cursussen van algemene aard, bijvoorbeeld een cursus 
over burgerlijk procesrecht. Daarnaast wordt ook 
aandacht besteed aan niet juridisch inhoudelijke 
cursussen, bijvoorbeeld een cursus Legal English. 
Ik kan het volgen van deze cursussen gemakkelijk 
combineren met mijn advocatenopleiding.

Wat zijn je zakelijke ambities voor
de toekomst?

Ik heb voor mezelf twee doelen gesteld. Het is mijn 
ambitie om de expertise sportrecht verder uit te 
bouwen tot een volwaardige sectie. Daarnaast zou ik 
mezelf natuurlijk graag verder willen ontwikkelen in 
het arbeidsrecht door een eigen praktijk op te 
bouwen en klanten aan Holla te binden.

Hoe ziet een studentstage bij Holla eruit?

In principe duurt een fulltime studentstage bij Holla 
twee maanden. Gedurende de stage kan de student 
werkzaamheden verrichten voor alle secties. Je kan 
daarbij natuurlijk wel zelf bepalen op welke sectie je 
het meest actief vraagt naar opdrachten. Op zowel 
onze locatie in Den Bosch als in Eindhoven bieden we 
steeds een studentstageplek aan. In Eindhoven 
hebben we daarnaast ook vaak een studentstagiaire 
die specifiek werkt voor de sectie gezondheidsrecht. 

Tijdens een studentstage word je volledig 
meegenomen in de praktijk van een advocaat. Je mag 
mee naar zittingen, besprekingen en schrijft daarnaast 
ook memo’s en processtukken.

Heb je nog tips voor de Nijmeegse 
rechtenstudent?

Voor de rechtenstudent in het algemeen is het 
belangrijk om je cv op te bouwen om uiteindelijk 
naar iets toe te werken wat je wilt bereiken. Schrijf 
bijvoorbeeld je scriptie over een onderwerp wat je 
écht interessant vindt en waar je in de praktijk ook 
mee te maken wil hebben. Ik heb zelf mijn scriptie 
geschreven binnen het sportrecht, maar ook in 
combinatie met het arbeidsrecht. Ik weet zeker dat 
dit geholpen heeft bij mijn sollicitatie bij Holla.
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