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Oud 
 
 
Naam   : lorem ipsum    
Adres   : lorem ipsum 
Postcode / plaats : lorem ipsum 
Telefoon  : lorem ipsum 
Email   : lorem ipsum  
Geboren  : lorem ipsum 
 
Werkervaring 
 
Het CAK 
mei 2011 – heden 
Jurist bezwaar en beroep 
Het behandelen van bezwaar- en beroepsschriften over de eigen bijdrage voor thuiszorg, hulp in 
een verpleeg- of verzorgingshuis en hulp in het kader van de wet maatschappelijke 
ondersteuning. Vertegenwoordiging van het CAK in de rechtbank in beroepsprocedures. 
 
USG Juristen (USG Legal Professionals) 
mei 2008 – mei 2011 
Medior juridisch consultant 
gedetacheerd bij verschillende opdrachtgevers: 
 
Ministerie van OCW 
Beleidsjurist BES-regelgeving bij de directie primair onderwijs. 
Het opstellen van besluiten en regelingen voor de BES-eilanden (Bonaire, Saba en Sint 
Eustatius). In overleg met beleidsmedewerkers en juristen stelde ik regelgeving op aan de hand 
van de huidige Nederlandse wetgeving. Daarnaast dacht ik mee over uitvoeringsvraagstukken. 
 
Beleidsjurist bij de directie beroepsonderwijs en volwasseneducatie. 
Het opstellen van een kaderdocument voor het Examenbesluit mbo.  Overleggen met zowel 
beleidsmedewerkers als juristen om een afgewogen beeld te krijgen van de inhoud van het 
besluit. 
 
Agentschap NL 
Afhandeling van bezwaarschriften op het gebied van innovatiesubsidies.  
 
Productschap Tuinbouw 
Vlotte eerste doorlichting van een grote hoeveelheid bezwaarschriften, om zo snel de juiste actie 
te (laten) ondernemen.  Vervolgens beslissingen op bezwaar geschreven en bezwaarmakers 
gehoord. Ter afronding van het project in belangrijke mate bijgedragen aan de totstandkoming 
van een advies over de aanpak van nieuwe bezwaren bij het Productschap.  
 
Hogeschool Utrecht 
Lesgegeven aan eerstejaars- en ouderejaars studenten. Het vak ‘inleiding bestuursrecht’ 
gedoceerd, de opdrachten nagekeken en beoordeeld en op basis van mijn bevindingen het 
studiemateriaal voor het erop volgende studiejaar verbeterd.    
 
De Brauw Blackstone Westbroek 
april 2007- april 2008  
Informatiespecialist 
Het beantwoorden van vragen van advocaten en het proactief aanbieden  
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van informatie en diensten aan kantoorgenoten, bijvoorbeeld over de 
inwerkingtreding van verdragen, de implementatie van richtlijnen en de 
Parlementaire Geschiedenis van wetsartikelen. 
 

Ministerie van Justitie 
november 2006 - april 2007  
Documentalist 
Het aandragen van informatie voor het beantwoorden van Kamervragen, het op de voet volgen 
van de juridische onderwerpen waarmee het Ministerie zich bezig hield en het meewerken aan 
het up-to-date houden van de collectie. 
 
Holland van Gijzen Advocaten en Notarissen 
september 2006 - oktober 2006  
Stagiair 
Het vergelijken van algemene voorwaarden en accountingstandaarden, een onderzoek naar de 
toelatingsovereenkomst van medisch specialisten en daaropvolgend een PowerPoint presentatie 
van de resultaten, een onderzoek naar de toelaatbaarheid van opgelegde maximumprijzen. 
 
Gemeente Leiden, afdeling Betaling en Inning 
Maart 2006 – juni 2006 
Als tijdelijk medewerker van deze afdeling verzoeken om kwijtschelding van gemeentelijke 
belastingen beoordeeld. 

 
Opleiding 
Sept. 2001- nov. 2005 : Doctoraal Nederlands Recht, Internationaal en Europees Recht  

(Universiteit Leiden) 
 
Sept. 2004- jan. 2005 : l’Université de Bourgogne,  Dijon, 4 vakken gehaald  
 
Sept. 2002 – sept. 2003: Propedeuse Franse Taal en Cultuur (Universiteit Leiden) 
 
Sept. 2000- sept. 2001 : Propedeuse Nederlands recht (Universiteit Leiden) 
 
1994 - 2000   : Het Stedelijk Gymnasium Leiden  
 
Cursussen 
Maart 2013  : Cursus Actuele Wetgeving Bestuursrecht (PAO Universiteit     
    Leiden) 
Oktober 2012  : Cursus Effectief Argumenteren (CPO Universiteit Nijmegen) 
Sept. 08- feb. 2009 :  Traineeprogramma, USG Juristen 
Sept. 06- nov. 2006 : Cursus Frans  (Alliance Française, Den Haag),  
 
Nevenactiviteiten  
Vrijwilligerswerk: sinds januari 2010 zet ik mij als ZWO-diaken in voor de Leidse 
Binnenstadsgemeente en ben ik lid van de kerkenraad. 
Sport: ik loop graag hard, houd van racefietsen, wandelen en lezen.  
Muziek: als ik tijd heb speel ik saxofoon. 
 
Talenkennis 
Engels  :  mondeling en schriftelijk goed 
Frans  : mondeling vloeiend, schriftelijk goed 
Duits  :  mondeling en schriftelijk redelijk 
Spaans  :  mondeling redelijk, schriftelijk goede basiskennis 
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Nieuw   
 
Lorem ipsum 
Lorem ipFsum 
06- Lorem ipsum | Lorem-ipsum@hotmail.com 
Geboren in Lorem ipsum 
Getrouwd, Lorem ipsum 
 
 
“Ik houd van hardlopen, racefietsen, wandelen, saxofoon  
spelen en lezen. Mijn ambitie? Mezelf verder ontwikkelen tot een veelzijdige jurist en mijn 
talenkennis - Frans, Duits, Engels en Spaans -  gebruiken in mijn werk” 

 

 
 
Senior 
collega 
bij CAK 
 
 

 

 
 
Senior 
collega 
bij OCW 

 
 

 

Werkervaring 
 

Jurist bezwaar en beroep bij het CAK 
mei 2011 – heden 
 

 Bezwaar- en beroepsschriften behandelen over de eigen bijdrage voor thuiszorg, hulp in 
een verpleeg- of verzorgingshuis en hulp in het kader van de wet maatschappelijke 
ondersteuning.  

 Het CAK vertegenwoordigen in de rechtbank in beroepsprocedures. 
 

Medior juridisch consultant bij USG Juristen (USG Legal Professionals) 
Gedetacheerd bij verschillende opdrachtgevers, mei 2008 – mei 2011 
 

Ministerie van OCW 
Als beleidsjurist BES-regelgeving bij de directie primair onderwijs 
 

 besluiten en regelingen opstellen voor de BES-eilanden (Bonaire, Saba en Sint Eustatius) 
aan de hand van de huidige Nederlandse wetgeving met beleidsmedewerkers en juristen 

 Sparringspartner over uitvoeringsvraagstukken. 
 
Als beleidsjurist bij de directie beroepsonderwijs en volwasseneducatie 
 

 Een  kaderdocument opstellen voor het Examenbesluit mbo.  Afstemming met zowel  
beleidsmedewerkers als juristen om een afgewogen beeld te krijgen van de inhoud. 
 

“Lorem heeft uitstekend 
werk verricht bij ons 
ministerie.  
Hij is in staat zich snel in te 
werken in een nieuw 
werkveld. Daarnaast is hij 
een uitermate prettige 
persoon om mee samen te 
werken”. 

“Lorem is een prettige, 
sociale, behulpzame collega 
die niet te beroerd is om 
een stapje extra te zetten. 
Naar klanten toe is hij 
correct en hij heeft een 
klantgerichte, 
dienstverlenende 
instelling”. 

Foto 
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Agentschap NL 
 Afhandeling van bezwaarschriften op het gebied van innovatiesubsidies.  

 
Productschap Tuinbouw 

 Screening van een grote hoeveelheid bezwaarschriften t.b.v. de juiste eerste actie. 
 Vervolgens beslissingen op bezwaar geschreven en bezwaarmakers gehoord. 
 Ter afronding van het project in belangrijke mate bijgedragen aan de totstandkoming 

van een advies over de aanpak van nieuwe bezwaren bij het Productschap.  
 
Hogeschool Utrecht 

 Lesgeven aan eerstejaars en ouderejaars studenten.  
 ‘Inleiding bestuursrecht’ gedoceerd, opdrachten nagekeken en beoordeeld. 
 O.b.v. mijn bevindingen het studiemateriaal voor nieuwe studiejaar verbeterd.    

 

Vrijwilligerswerk 
Sinds januari 2010 
 

 ZWO-diaken voor de Leidse Binnenstadsgemeente. 
 Lid van de kerkenraad. 

 

Informatiespecialist bij De Brauw Blackstone Westbroek 
april 2007- april 2008  
 

 Vragen van advocaten beantwoorden Was dit jouw belangrijkste taak? Licht toe en geef 
er meer gewicht aan: “Verantwoordelijk voor …. 

 Kantoorgenoten proactief informeren over de inwerkingtreding van verdragen, de 
implementatie van richtlijnen en de Parlementaire Geschiedenis van wetsartikelen. 

 
Documentalist bij het Ministerie van Justitie 
november 2006 - april 2007  
 

 Collega’s van informatie voorzien t.b.v. het beantwoorden van Kamervragen. 
 Kennis vergaren en delen over de belangrijkste juridische kwesties.  
 Mede verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de collectie. 

 

Stagiair bij Holland van Gijzen Advocaten en Notarissen 
september 2006 - oktober 2006  
 

 Algemene voorwaarden en accountingstandaarden vergelijken. 
 Onderzoek gedaan naar de toelatingsovereenkomst van medisch specialisten en de 

resultaten gepresenteerd aan wie? Aanvullen als het iets toevoegt, anders weglaten. 
 Onderzoek naar de toelaatbaarheid van opgelegde maximumprijzen. 

 

Tijdelijk medewerker Gemeente Leiden, afdeling Betaling en Inning 
Maart 2006 – juni 2006 
 

 Beoordelen van verzoeken om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. 
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Opleiding 
 
Doctoraal Nederlands Recht, Internationaal en Europees Recht  
Universiteit Leiden, sept. 2001 - nov. 2005 
 
4 vakken gehaald (specificeer welke) 
l’Université de Bourgogne,  Dijon, sept. 2004 - jan. 2005   
 
Propedeuse Franse Taal en Cultuur 
Universiteit Leiden, sept. 2002 – sept. 2003 
 
Propedeuse Nederlands recht 
Universiteit Leiden, sept. 2000- sept. 2001 
 
Gymnasium 
Het Stedelijk Gymnasium Leiden, 1994 - 2000   
 

Cursussen 
 

 Cursus Actuele Wetgeving Bestuursrecht, PAO Universiteit Leiden, maart 2013 
 Cursus Effectief Argumenteren, CPO Universiteit Nijmegen, oktober 2012 
 Traineeprogramma, USG Juristen, sept. 2008 - feb. 2009 
 Cursus Frans, Alliance Française, Den Haag, sept. - nov. 2006  

 
 

Talenkennis 
 
Nederlands moedertaal, uitstekende mondelinge en schriftelijke beheersing 

 
Engels mondeling en schriftelijk goed 

 
Frans mondeling vloeiend, schriftelijk goed 

 
Duits mondeling en schriftelijk redelijk 

 
Spaans mondeling redelijk, schriftelijk goede basiskennis 
 
 

 


