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Voor de zesde keer op rij ging Memory Magazine op zoek
naar de beste juridische young professionals van dit

moment. Uit al dat talent hebben wij 50 High Potentials
geselecteerd. Onze Top 50 bestaat uit snelle carrieremakers

die alles in huis hebben voor een glansrijke loopbaan!

O m te bepalen wie er een plek in
deze Top50verdienen kregen
alle deelnemers een uitgebreide
vragenlijst om in te vullen. Naast
de huidige functie werd hierin

bijvoorbeeld gevraagd naar studieresultaten,
carrierestappen en zelfontplooiing zowel
tijdens de loopbaan als tijdens de studietijd.
Zo zijn er op basis van prestaties tot nu toe,
punten verdeeld over alle deelnemers.

De ranking
Omdat het aantal jaren werkervaring veelal
bepalend isvoor het maken van promo tie of
dragen van verantwoordelijkheden is daar
rekening mee gehouden bij het verdelen van
de punten. Zoontstond er een voorlopige
ranking. In deze ranking was het nog niet
zeker hoe de vijftientopposities verdeeld
zouden worden.
Vanafplek zestien werden de plekken wei

alvastopgevuldwaarvan de nummers 26 tm
50op alfabetische volgorde terug te vinden
zijn in de ranglijst.

Interviewronde
De deelnemers met het hoogste aantal pun
ten zijnvervolgens geinterviewd door Arne
van derWal.Op basis daarvan zijn deze best
scorende deelnemers op bepaalde kwalitei
ten beoordeeld, zoals spreekvaardigheid,
ambities en drijfveren.Dit oordeel over aile
Youngprofessionals die geinterviewd zijn,
telde mee in de uiteindelijke verdeling van
de topposities.

Finalediner
De top 10BestYoungprofessionals Law2016
zijn samen met hun werkgeveruitgenodigd
voor een gezelligen bovenal spannend fina
lediner, alwaar de winnar van dit jaar be
kend is gemaakt.

+.verde
competitie

~ Best YoungProfessio
nals Law is een
competitie voor young
professionals binnen het
juridische werkveld.
Meedoenwas alleen
mogelijk voor mensen die
hun academische
rechtendiploma na 2011
hebben afgerond en dit
jaar maximaal33 jaar zijn
geworden.

Indicatoren
vande
vragenlijst
~ Studieperformance
~ Zelfontplooiing tijdens studie
~ Huidigewerkgever
~ Huidiqe baan
~ Carriereontwikkelinq
~ Zelfontplooiing tijden werk
~ Juridische successen



Mick Hoogwoud
Leeftijd: 28
Werkt bij: Nielsen BV als Associate General
Counsel
Beste advies: "Als in-house jurist bij een
commercieel bedrijf is het heel belangrijk
om mee te denken met de business en
samen op zoek te gaan naar cornrnerciele
strateqieen en oplossingen. Mijn advies aan
in-house juristen is om niet onafhankelijk
van de business te werken en rekening te

houden met de zakelijke belangen van het bedrijf. Het moet
een streven zijn om goed juridisch werk te leveren zonder
daarbij de cornrnerciele processen te vertragen of complice
reno

David Mulder
Leeftijd: 26
Werkt bij: BarentsKrans als Advocaat-stagi
air
Inspirerend voorbeeld: "lk heb niet een
idool. WeI heb ik ontzettend veel bewonde
ring en respect voor mensen die zo moedig
zijn om hun nek uit te durven steken,
wetende daarmee soms hun eigen vrijheid te
moeten opgeven, om misstanden en onrecht
aan te kaarten. Niet alleen hier in Nederland,

maar juist ook in andere landen."

._----------------------------------------------------_-_-_-------------------_--_---------

Nadiya Noerzay
Leeftijd: 27
Werkt bij: Gemeente Amersfoort als
Jongerenconsulent
Uniek talent: "Ik ben een doorzetter en sta
altijd open ~m hogerop te kornen."

Joris Kersemaekers
Werkt bij: TONL Strafrechtadvocaten als
Advocaat
Inspirerend voorbeeld: "Geert-Jan Knoops
is mijn voorbeeld. Ik bewonder zijn kennis,
retorische kwaliteiten en vermogen om tegen
de stroom in te zwemmen."

Lucia Nistal Coelho
Leeftijd: 27
Werkt bij: Stichting KidsRights

'Het moet een
streven zijn om goed
juridisch werk te

leveren'



Lisanne Vissers
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Daplme van Vliet
Leeftijd: 29
Werkt bij: Microsoft als Software asset
management consultant

Jeremi Wilbie
Leeftijd: 24
Werkt bij: OLA Piper als kandidaat notaris
Inspirerend voorbeeld: "Yuri van Gelder, het
vereist ontzettend veel discipline en
doorzettingsvermogen om zo goed te
worden. Oat wil ik ook in mijn vakqebied."

-------------------_---------------------------------------------------------------------_.

Leeftijd: 28
Werkt bij: BarentsKrans als Kandidaat-nota
ris
Uniek talent: "Binnen BarentsKrans sta ik
bekend als "nerd" en "streber", Kantoorge
noten maken graag gebruik van deze
eigenschappen. Ik beschik namelijk over veel
parate kennis en door mijn ontembare
nieuwsgierigheid rust ik niet voordat ik het
antwoord op een vraag weet. Dit blijkt ook uit

mijn studieresultaten, ik ben summa cum laude afgestudeerd
(nerd) en het ziet er naar uit dat ook de Grotius specialisatieoplei
ding die ik momenteel volg met mooie cijfers zal worden afgerond
[streberll. Oankzij mijn volleybalcarriere heb ik geleerd om tot het
uiterste te gaan. Voor mijn clienten doe ik dit ook. Een dossier is
voor mij pas succesvol afgerond als niet alleen de client een goed
gevoel heeft bij het resultaat maar ook ikzelf."

,-----------------------------------------------------------------------------------------------,

'Yuri van Gelder
is een inspirerend
voorbeeld. Ret
vereist veel

discipline om zo
goed te worden'


