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In
Dewi Krop
Wanneer bent u beëdigd?
9 april 2014
Wat heeft u gedaan voordat u de advocatuur inging?
Voordat ik advocaat werd heb ik gestudeerd; eerst aan de Universiteit van Buenos
Aires, toen aan McGill University in Montreal en vervolgens aan de Universiteit van
Amsterdam. In Buenos Aires heb ik na mijn middelbare school acht maanden Spaans
gestudeerd. Gedurende mijn driejarige studie aan McGill University heb ik een Bachelor
in politieke wetenschappen (met minors in economie en Spaanse literatuur) behaald.
Mijn studie heb ik aan de Universiteit van Amsterdam met Nederlands Recht voortgezet.
Tijdens deze studie heb ik verscheidene juridische nevenactiviteiten ontplooid – waarvan
deelname aan een internationale pleitwedstrijd onvergetelijk was – en ben ik bij een
studentenroeivereniging actief geweest.
Waarom heeft u voor de advocatuur gekozen?
Al op vroege leeftijd werd mij verteld dat ik later een goede advocaat zou kunnen worden, omdat ik van onderhandelen hield en doorzettingsvermogen toonde. Tijdens mijn
studie is ten gevolge van juridische stages, business courses en pleitwedstrijden mijn
bijzondere belangstelling voor de advocatuur verder gegroeid. Wat me erg aansprak
was het puzzelen met juridische vraagstukken in combinatie met het behartigen van
de belangen van een cliënt. Ook bestaat er in de advocatuur niet zoiets als routine; als
advocaat weet je nooit wat je te wachten staat en is geen dag dezelfde.
Waarom heeft u voor Bergh, Stoop & Sanders Advocaten gekozen?
Ik ben tijdens mijn rechtenstudie vooral met grote advocatenkantoren in aanraking
gekomen. In het laatste jaar van mijn rechtenstudie wilde ik graag de praktijk van een
kleiner advocatenkantoor ontdekken. Zodoende heb ik gedurende zes maanden als
werkstudent bij Bergh, Stoop & Sanders gewerkt. Wat me gelijk beviel was de verscheidenheid aan cliënten en juridische geschillen. Binnen de sectie Ondernemingsrecht, waar
ik werkzaam ben, wordt over een breed aantal ondernemingsrechtelijke onderwerpen
geadviseerd en geprocedeerd – van aansprakelijkheidsrecht tot faillissementsrecht en
M&A. Zodoende word ik breed opgeleid. En het is natuurlijk geweldig aan de mooiste
gracht van Amsterdam te werken!
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