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VOORWOORD
Beste studenten,
Hoewel het tweede semester nog maar net begonnen is, kan het zeker geen
kwaad om al eens na te denken wat je na je rechtenstudies zal doen. We bteseffen dat er eindeloos veel mogelijkheden zijn. Tijdens de jobinfoavonden en de
jobbeurs legden we meer nadruk op de traditionele juridische beroepen, maar
graag willen we met dit evenement jullie meer info geven over de minder voor
de hand liggende juridische beroepen.
We zullen werken met het platform Google Evenementen, waar elke spreker een
eigen pagina krijgt. Wanneer je dan op de pagina klikt, zal je via Teams worden
geleid tot bij de spreker.
We hopen jullie alleszins in groten getale te verwelkomen!
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19u30

DIPLOMATIE

Sanderijn Duquet
Sanderijn DUQUET werd geboren te Gent
op 17 oktober 1986. In 2009 behaalde zij het
diploma van Master in de Rechten (UGent) en
in 2010 het diploma van Master of Laws (LL.M.)
in International Legal Studies aan American
University (Washington College of Law). Van
oktober 2010 tot en met september 2013
was Sanderijn als wetenschappelijk projectmedewerker
verbonden
aan
het
Leuven Centre for Global Governance Studies en het Instituut voor Internationaal Recht (KU Leuven). Van oktober 2013 tot en
met mei 2017 werkte ze als Aspirant van het FWO-Vlaanderen aan haar doctoraatsthesis. In het kader van haar onderzoek bracht ze als visiting researcher 5 maanden door
aan het Georgetown University Law Center (2016) en nam ze deel aan LERU uitwisselingen aan de Universiteit Leiden (2015) en de Universiteit van Helsinki (2016). In juni 2017
vervoegde Sanderijn de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel
en Ontwikkelingssamenwerking als diplomaat.
Tijdens haar rechtenstudies in Gent en de Verenigde Staten bestudeerde Sanderijn met veel
enthousiasme het volkenrecht, nam ze deel aan diplomatieke onderhandelingsoefeningen en
proefde ze van een internationale omgeving. Toch bleek het vinden van een job waar ze die
ervaringen maximaal kon benutten niet vanzelfsprekend. Een diplomatiek examen werd in 2010
niet uitgeschreven en functies bij internationale organisaties lagen niet voor het grijpen. Ze besloot te starten als wetenschappelijk onderzoeker aan de KU Leuven. Na enkele wetenschappelijke omzwervingen verwierf Sanderijn in 2013 een aspirantenmandaat van het Fonds voor
Wetenschappelijk Onderzoek (FWO-Vlaanderen) en keerde ze terug naar mijn oude passie:
het diplomatiek en consulair recht. Tijdens haar doctoraatstraject werd voor het eerst in zes
jaar opnieuw een diplomatiek examen uitgeschreven. Sanderijn slaagde en startte in 2017 de
tweejarige diplomatieke stage bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken. Tussen
juni 2018 en oktober 2020 was ze als diplomaat verbonden aan de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO). Sanderijn volg
er voor de wapenbeheersingsdossiers, de inlichtingendiensten en EU-NAVO relaties op. Bij de
start van de nieuwe federale regering werd haar een job aangeboden als diplomatiek adviseur
van de Staatssecretaris bevoegd voor Asiel en Migratie. Sindsdien is ze vanuit de diplomatieke
dienst gedetacheerd bij het kabinet, waar ze de internationale en Europese dossiers opvolgt.
Na deze meer politieke functie zal ze wellicht worden uitgezonden naar een ambassade of consulaat in het buitenland en er wellicht een heel ander functiepakket toegewezen krijgen.

FOD JUSTITIE

Arne Jonckheere
Arne Jonckheere werkt als attaché selectie bij de
FOD Jusitie. Hij zal wat meer vertellen over zijn functie binnen de rechterlijke Orde. Wie is hij, wat doet hij
en naar wie zijn ze op zoek?
Wanneer je op zoek bent naar een job waarbij je
jouw steentje kan bijdragen aan de maatschappij,
ben je bij de rechterlijke orde op het juiste adres. De
rechterlijke orde wordt gevormd door de hoven en
de rechtbanken. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de Zetel (de rechters in hoven en rechtbanken) en het Openbaar Ministerie (ook wel
het parket genoemd). Beiden hebben een essentiële rol in de samenleving en daar kan jij deel van
uitmaken!
Meerdere van onze functies worden opengesteld binnen de verschillende rechtsgebieden verspreid
over het land. Meteen een grote troef voor wie op zoek is naar boeiende job dicht bij huis!
Daarnaast kan je je ook blijven ontwikkelen door het ruime opleidingsaanbod. Bovendien kom je
terecht in een boeiende werkomgeving met een grote diversiteit aan taken en materies.
Benieuwd om meer te horen over FOD justitie? Kom dan zeker luisteren maandag 22 maart om
19:30 uur.

GERECHTSDEURWAARDER

Julie Bourguillioen
Julie Bourguillioen behaalde in 2017 haar
diploma Master in de Rechten. Tijdens haar
rechtenstudies nam ze op een regenachtige
dag de telefoon en belde ze naar het kantoor
waar ze nu inmiddels bijna 4 jaar permanent
werkt met de vraag of ze eens mee kon lopen
als getuige tijdens een beslagronde.
Van het één kwam het ander. Na haar studies stagiaire werd ze in 2020 benoemd tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder.
Jullie zijn welkom op maandag 22 maart om 19u30 om te komen luisteren hoe de werkdag
van een gerechtsdeurwaarder eruit ziet en hoe je in dit atypisch beroep kan stappen!

UNITED NATIONS

Jolien Abrams
Jolien werkt sinds maart 2019 voor UNODC’s
Global Maritime Crime Programme in
Nairobi. Ze startte als stagiare en werkt
momenteel als UN Volunteer.
Net zoals jullie heeft ze rechten gestudeerd, maar
ze wou geen puur juridische job en had altijd al interesse in international recht en internationale organisaties. In haar master
focuste ze op maritiem recht en bij toeval kwam ze op deze stage positie terecht. Jolien
solliciteerde en bleek een ideale match te zijn voor het programma.
Haar functie is project support officer en ze houdt zich voornamelijk bezig met project management en project implementation. UNODC’s Global Maritime Crime Programme is een
implementerende partner met 97% van zijn staff in het veld. Ze voeren de projecten, die
gesponsord worden door de donorlanden, uit in de partnerlanden, hetgeen in haar geval
staten in de Indische Ocean regio zijn.

ACADEMISCH

Prof. Willy Van
Eeckhoute
Professor Van Eeckhoute heeft er reeds een lange
carrière opzitten. Deze kan als volgt worden samengevat:
• Kandidaat (1972) en licentiaat (1975) in de
rechten aan de toenmalige Rijksuniversiteit
Gent
• Doctor in de rechten op een proefschrift met
als titel “Rechtsfiguren van het personen- en
familierecht in het socialezekerheidsrecht” (1985)
ADVOCATUUR
• advocaat aan de balie te Gent van 1975 tot 1999
• advocaat bij het Hof van Cassatie van 1999 tot nu
ACADEMISCH
• achtereenvolgens docent, hoogleraar, gewoon hoogleraar, buitengewoon hoogleraar aan
de UGent van 1986 tot 2017 voor de vakken arbeids- en socialezekerheidsrecht
• emeritus buitengewoon hoogleraar sinds 2017
• auteur en redacteur van verschillende bijdragen in verzamelwerken en tijdschriften en
van boeken en boekenreeksen en lid van verschillende wetenschappelijke verenigingen,
redacties en besturen.
Wat ik zal behandelen in mijn presentatie
1. Verder studeren of niet?
Zo ja, wat en waar verder studeren?
2. Doctoreren of niet?
Waarop letten als je kiest voor doctoreren?
3. De justitiële (advocaten, magistraten, gerechtsdeurwaarders), notariële, institutionele of
ondernemingsweg kiezen?
4. De advocatuur
- Hoe en waar starten?
- Wat verwachten?
- Wat moet je zijn en hebben, wat kan je leren en wat moet je opofferen om een goede
advocaat te worden?

20u30

DEFENSIE

BEMIDDELING

Nadja Delbarre
Nadja Delbarre studeerde af als licentiaat Rechten (KuLeuven), aangevuld met afzonderlijke vakken als vrij student in de Communicatiewetenschappen en Japanologie.
In het begin van haar loopbaan combineerde ze
marketingcommunicatie en bedrijfsjuristiek (specialisaite intellectuele rechten). Ze hield van die
combinatie omdat ze zo de analytische uitdagingen van de juristiek kon combineren met haar drang naar een vrijere vorm van creativiteit.
Nadja werkte in meerdere internationale bedrijven.
Nadja had al een interesse in mediation sinds haar studententijd, hoewel het destijds in België
nog een onbestaand fenomeen was. Toen ze hoofd van de dienst intellectuele rechten werd in
een multinational, was Nadja o.m. verantwoordelijk voor de voorbereiding en opvolging van een
aantal internationale conflicten m.b.t. patenten, merken en auteursrecht. Ze bracht waar mogelijk die ‘mediation’-optie aan als alternatief voor ingewikkelde en dure internationale rechtszaken. Ze experimenteerde zelf ook met de Harvard-onderhandelingsstijl die aandacht schenkt
aan onderliggende belangen dan aan het puur uitspelen van posities/standpunten. Toen kreeg
ze de smaak helemaal te pakken. Toen het bedrijf werd overgenomen en de nieuwe bedrijfsethiek een hele andere kant opging, besloot ze uit de bedrijfsjuristiek te stappen en zichzelf om
te scholen tot professioneel bemiddelaar (2005-2006).
Met haar eeuwige hunker naar variatie, besloot ze meteen alle toen bestaande specialisaties
te volgen en erkenning aan te vragen voor elk domein (m.n. familiale zaken, sociale zaken, burgerlijke en handelszaken). Na de opleiding kon ze in principe meteen aan de slag als zelfstandig
bemiddelaar. Maar omdat ze enkel ervaring had in de bedrijfswereld, zocht ze een deeltijdse job
in de sociale sector (2008), om zich zo te kunnen verdiepen in de diepmenselijke uitdagingen
van gezinnen. Ze werkte er eerst als erkend schuldbemiddelaar en familiaal bemiddelaar. Sinds
2012 werkt ze voor 100% als familiaal bemiddelaar binnen die sector. De meeste dossiers betreffen multiproblem-gezinnen en hoogconflictueuze situaties.
Daarnaast heeft ze ook een eigen praktijk, waar ze liefst in diverse domeinen en met diverse
doelgroepen werkt. Ze maakt ook deel uit van een internationaal team van Cross Border Mediators.Naast het werk als bemiddelaar, werkt Nadja Delbarre ook als praktijkassistent voor
de rechtsfaculteit van de UGent. Daar verzorgt ze, samen met advocaat-bemiddelaar Mevr.
Marie-Anne Devenyn, de integratieseminaries m.b.t. onderhandelen en bemiddelen.

Thomas De Schutter
Thomas De Schutter behaalde in 2007 een
masterdiploma in de rechten aan de UGent.
Tijdens zijn laatste studentenjaar heeft hij,
zoals een aantal van zijn toenmalige medestudenten, getwijfeld over welke richting hij
zou inslaan na het behalen van zijn diploma. Dankzij een afstudeerevenement tijdens
datzelfde jaar heeft hij de kans gehad om
verschillende opties van dichtbij te bekijken en
ervaringen van mensen in deze diverse sectoren te aanhoren. Hij heeft toen eveneens zijn
oor te luister gelegd bij een promotiestand van Defensie waar hij geïnformeerd werd over
een vacature als militair jurist bij Defensie. Hij was onmiddellijk geprikkeld door dit niet-alledaags aanbod en schreef zich in voor de selectieproeven.
Veertien jaar later werkt hij nog steeds als militair jurist bij Defensie en blijft hij overtuigd
van zijn keuze destijds. De ervaringen die hij toen en in de verdere loop van zijn carrière bij
Defensie heeft opgedaan, wenst hij tijdens deze infoavond te delen met de huidige generatie studenten die nu zelf een (professionele) keuze moeten maken wat ze de komende
jaren wensen te doen. Ik zal onder meer de diverse activiteiten van Defensie kort toelichten
alsook de rol die de juristen van Defensie hierbij innemen. Hierbij zal ik de structuur en
de bevoegdheden verduidelijken van de Algemene Directie Juridische Steun (DG Jur) die
de juridische expertise binnen Defensie huisvest. Daarnaast licht ik de verschillende statuten nader toe, want binnen Defensie vervullen zowel militairen als federale ambtenaren
de functie van jurist. Praktische informatie omtrent de wijze van aanwerving, het verloop
van de selectieproeven en de militaire basisvorming of stage komen eveneens aan bod. Tot
slot tracht ik dit alles bevattelijk te maken door enkele concrete praktijkvoorbeelden aan te
brengen die hopelijk een duidelijk zicht bieden op de inhoud van de dossiers waaraan de
juristen binnen Defensie werken.

RODE KRUIS

Nele Lauwers
Nele Lauwers behaalde haar master in de Rechten aan de UGent (2017), met een uitwisseling
aan de Universiteit van Auckland (2016), gevolgd door een master in Transitional Justice,
Human Rights and the Rule of Law aan de Geneva Academy (2018). Tijdens haar studies ondersteunde Nele de vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht van de UGent als
student-assistent en liep ze stage bij het Zwitserse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze
werkte vervolgens gedurende een jaar voor een mensenrechten NGO in Chisinau, Moldavië, gevolgd door een consultancy over hybride tribunalen.
In haar huidige positie als Stafmedewerker Internationaal Humanitair Recht bij Rode
Kruis-Vlaanderen staat ze in voor de verspreiding van het internationaal humanitair recht
in Vlaanderen en Brussel.”
Een kort overzicht van de geplande presentatie:
•
•
•
•
•
•
•
•

Wat is internationaal humanitair recht (IHR)?
Wat is het Rode Kruis?
Welke activiteiten onderneemt Rode Kruis-Vlaanderen in het domein van IHR?
Hoe ziet een dag van een Stafmedewerker IHR eruit?
Hoe kan je als jurist(e) aan de slag bij Rode Kruis?
Stagemogelijkheden bij Rode Kruis-Vlaanderen
Tips over toegang tot beroepen in internationaal (humanitair) recht
Bronnen en contactinformatie

POLITIEK

Liza Vervinckt
Nadat Liza in 2013 haar parcours aan de
faculteit rechten begon, studeerde ze in
september 2018 af als master in de rechten.
Nadat ze tijdens haar studententijd de kans
kreeg om een aantal zeer leerrijke stages te
doorlopen, ging ze in augustus 2018 van start
als advocaat-stagiair op kantoor Storme, Leroy en Van Parys.
Naast advocatuur was er nog een andere passie – uit de hand gelopen hobby - in haar leven: politiek. Gebeten door het ‘politieke virus’ werd ze in 2018 campagneleidster van één
van de nieuwe kandidaten op de lijst voor Open Vld Gent. Kort na de verkiezingen kreeg
ze vanuit Open Vld Gent het aanbod om als communicatieverantwoordelijke en politiek
adviseur aan de slag te gaan op de Gentse fractie.
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