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CLINIC // Jaarverslag
Introductie & overzicht
Vanaf de jaarplanpresentatie op woensdag 16 september 2015 hebben wij, twaalf inmiddels
deels afgestuurde ambitieuze Informatierechtstudenten, enthousiast het stokje overgenomen
als Clinic’ers van het jaar 2015-2016.
De maatschappelijke betrokkenheid van Clinic is tot uiting gekomen op verschillende
niveaus. Allereerst concentreerden wij ons op de wekelijkse eerstelijns rechtshulp: Het
verlenen van juridisch advies aan particulieren en kleine ondernemingen op het gebied van
Intellectuele Eigendom en Informatierecht. Ook hebben we algemene
informatievoorzieningen geboden, voornamelijk in de vorm van blogs en het bieden van
antwoorden op FAQ’s via het kenniscentrum. Daarnaast hebben we ons bezig houden met
het actief scholen van jonge creatieve professionals die aan de voorstede staan van een
carrière als creatief producent of ondernemer, zoals studenten van de Rockacademie in
Tilburg en het AMFI in Amsterdam.
Naast het voortzetten van deze klassieke Clinic-bezigheden hebben we dit jaar meer willen
betekenen voor de start-up scene van Amsterdam. Naast de intensieve start-up begeleiding
die liep van januari tot en met juni 2016, hebben we onder andere workshops geboden aan
het start up programma van de gemeente Amsterdam, genaamd Start-up In Residence. Het
succes hiervan blijkt uit het feit dat het aanstaande jaar clinic’ers deze dienstverlening zal
voorzetten voor Start-up In Residence 2.0! Ook het voortzetten van het in 2014 opgestarte
Cross Border project heeft een rol gespeeld bij de verdere profilering van Clinic als rolmodel
voor IP-law incubators binnen en buiten Europa. Het succes en de ambitie van de studenten
bleek nog eens extra toen twee van de 12 studenten in de finale stonden van de Legal
Innovation Challenge, georganiseerd door de Brauw.
Om haar netwerk verder uit te breiden en haar diensten wijds aan te kunnen bieden, heeft
Clinic dit jaar aandacht besteed aan het vergroten van haar naamsbekendheid. Zowel om
partijen als start-ups, particulieren en creatieve producenten te betrekken, als studenten. Zo
zullen wij een inspiratie zijn voor andere studenten en universiteiten en leveren we een
bijzondere en gespecialiseerde dienst aan de boeiende maar complexe
Informatiemaatschappij.
Graag danken we iedereen die Clinic dit jaar weer mogelijk heeft gemaakt. Zonder de
sponsoren, partner- en overige advocatenkantoren was het lang niet zo’n geslaagd jaar
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geweest. Wij hebben een fantastisch en leerzame tijd gehad, waarvan we hopelijk nog lang
in onze carrière zullen mogen profiteren!
Vriendelijke groet,

Clinic 2015-2016

Barbara van den Berg

Bas Dijkmans van Gunst

Catharine Starren

Sophie ten Bosch

Marleen Huisman

Steyn van der Sloot

Mila Been

Tamilla A-Aliyeva

Julian Eck

Robert van Schaik

Wubbina Hids

Elgar Weijtmans
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CLINIC // Jaarplan
Structuur & samenstelling
Naast het bieden van rechtshulp en het deelnemen aan de verschillende lopende
projecten, waren de Clinic’ers elk verantwoordelijk voor één of meerdere taken die Clinic
draaiende hielden. Dit jaar was de taakverdeling als volgt.

§

Management

§

Coördinator (Veronic Sijstermans)
Voorzitter (Barbara van den Berg)
Vice-voorzitter (Catharine Starren)

§

§

Kantoorlunches (Marleen, Julian, Wubbina & Mila)
§

Aanvragenadministratie

§

E-mailbeheer

§

Kantoorcommunicatie

Public Relations (Robert, Elgar & Steyn)
§

§

§

Scholing & Start-ups (Bas, Sophie, Steyn & Robert)
§

Externe en interne scholing

§

Legal Lunches

§

Clinic Pop-ups

ICT (Steyn & Elgar)
§

§

§

Social media & overige

Website

Columns/Blogs & Contentmanagement (Tamilla & Catharine)
§

Columns/Blogs & Samenvattingen seminars

§

Websitecontent

Clinic Projecten (Allen)
§

Cross border-activities, EU voorzitterschap, Start-up In Residence
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Het Clinicbestuur van 2015 – 2016 bestond uit de volgende personen, waarvan er inmiddels
een aantal een opvolger kennen. Zie hiervoor het jaarplan van het aanstaande jaar.

§

Voorzitter:

Anke Strijbos, advocaat bij Brinkhof

§

Penningmeester:

Maarten Braun, juridisch adviseur bij ICTRecht

§

Secretaris:

Stijn Elfrink, interim legal counsel bij DPA Legal Services

§

Public Relations:

Merle van Kuyk, search engineer bij Pervorm

§

ICT-expert:

Martijn Loth, advocaat-stagiaire bij Kennedy Van der Laan

Activiteiten per takencommissie
Kantoorlunches (Marleen, Julian, Wubbina & Mila)
Allereerst verdeelt dit team de aanvragen die binnenkomen via het aanvragensystemen
onder de Clinic’ers. Daarnaast onderhouden zij het contact met de kantoren, waarbij elk
kantoor een duidelijk contactpersoon heeft. De kantoren worden ingelicht wie dit zijn en de
relatie wordt zo goed en professioneel mogelijk onderhouden. We hebben een aantal
nieuwe kantoren benaderd. Zo we hebben we onder andere Freshfields mogen toevoegen
als kantoor waar een lunchbespreking zal plaatsvinden.

Public Relations (Robert, Elgar & Steyn)
Dit team was verantwoordelijk voor de sociale media en de promotie van Clinic. Van elke
lunchbespreking, seminar of ander event wordt een foto gedeeld op Facebook met korte
bijgaande tekst en dankwoord. Ook heeft dit team geholpen bij het promoten Clinic bij
zowel studenten, als start-ups en rechtszoekenden. Als promotiemateriaal hebben we dit jaar
nieuwe posters en stickers laten drukken. Ook is er een nieuwe flyer uitgegeven. Deze is
verspreid onder verschillende rechtswinkels in Nederland en uiteraard het Juridisch Loket.

Scholing & Start-ups (Bas, Sophie, Steyn & Robert)
Onder leiding van deze vier Clinic’ers zijn er een aantal externe scholingen georganiseerd.
Allereerst hebben er workshops plaatsgevonden bij de Rockacademie in Tilburg. De
workshops waren toegespitst op de situatie van beginnende artiesten, met de nadruk op
auteursrecht, naburige rechten en collectieve belangenbehartiging via Buma/Stemra,
Norma en Sena. Ook hebben we het AMFI van een behulpzame scholing voorzien, waarbij
vooral aandacht is besteed aan het merkenrecht, het modellenrecht en het auteursrecht.
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Daarnaast is Clinic aanwezig geweest bij het SEFA Start-up event om ad hoc advies te geven
door middel van een Clinic pop-up stand. Ook het project in samenwerking met de
gemeente, Start-up In Residence, was een van de grotere projecten van dit jaar. Start-up In
Residence is een een initiatief van Startup Amsterdam en betreft een innovatieve
samenwerking tussen gemeente Amsterdam en jonge start-ups, opgezet naar een voorbeeld
van een in San Francisco ontworpen acceleratorprogramma. Clinic had dit jaar de eer om
binnen dit vier maanden durende traject, startend in november, samen met SOLV een 4-tal
workshops te organiseren.

Tijdens deze workshops werden zowel auteursrechtelijke, als

merkenrechtelijke – en privacy issues besproken.
Het feit dat Clinic hieraan bij mocht dragen, past zowel binnen haar doel maatschappelijk
betrokken te zijn als haar wil om op meer manieren diensten te bieden aan de start-up
scene. Twee van de start-ups uit het Start-up in Residence programma zijn vervolgens nader
betrokken tijdens de intensieve start up begeleiding.

ICT (Steyn & Elgar)
De nieuwe website was een grote stap binnen de professionalisering van Clinic. Er hebben
zich wat opstart problemen voor gedaan, maar de site is uiteindelijk zowel organisatorisch als
visueel gezien op de baan. Daarnaast liepen er verschillende projecten gelopen op ICTgebied, zoals het verhuizen naar een eigen server en het overstappen van Dropbox naar de
OwnCloud, alternatief dat op de eigen server gehost kan worden.

Columns/Blogs & Content Management (Tamilla & Catharine)
Er zijn dit jaar verschillende blogs geschreven, onder andere over de regulering van drones
en de Privacy wetgeving voor minderjarigen en de toekomst van de bewaarplicht. Ook is er
geblogged over de verschillende seminars die we hebben bijgewoond en zijn er een aantal
actualiteiten uitgelicht met betrekking op de door Clinic uitgeoefende rechtsgebieden, zoals
de beslissing omtrent de Safe Harbour onderhandelingen.

Cross Boarder project (Catherine, Tamilla, Julian, Mila & Robert)
In navolging van het succesvolle Cross Boarder project van vorig jaar, is Clinic afgereisd naar
Londen voor een leuk en leerzaam programma tezamen met qLegal, de Clinic van Queen
Mary University. Naast een inhoudelijk programma wat plaatsvond op de Universiteit zelf,
hebben we een rondleiding gekregen door de Law Society van England en Wales en een
zaak bijgewoond van de Royal Courts of Justice. Ook hebben we een seminar gevolgd bij
het advocatenkantoor wat qLegal bijstaat, Ropes & Gray, waarna we de studenten van
qLegal beter hebben leren kennen tijdens een gezamelijk diner.
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CLINIC // Jaarverslag
Eerstelijnsrechtshulp
Iedere week werden er onder zes van de twaalf Clinic’ers aanvragen verdeeld van
particulieren en-of kleine bedrijven, die binnenkomen via het aanvraagformulier op
www.clinic.nl. De studenten hebben deze vragen individueel zo goed mogelijk voorbereid,
waarna er op de woensdagen een bezoek plaatsvond aan een advocatenkantoor om de
aanvragen tijdens een lunch te bespreken.

Kantoren
De deelnemende advocatenkantoren waren uiteraard onmisbaar in het proces. Ten eerste
garanderen en verhogen de lunchbesprekingen die hier plaatsvinden de kwaliteit van het
advies en ten tweede zijn ze essentieel voor het leerproces van de Clinic’ers.
Lunchbesprekingen hebben dit jaar plaatsgevonden bij de volgende kantoren:

§

Allen & Overy

§

Baker & McKenzie

§

Bird & Bird

§

Bureau Brandeis

§

Certa Legal

§

Clifford Chance

§

CMS Derks Star Busmann

§

De Brauw Blackstone Westbroek

§

Deterink (nu: Taylor Wessing)

§

DLA Piper

§

Hofhuis Alkema Groen

§

Hogan Lovells

§

Houthoff Buruma

§

ICTRecht

§

Kennedy Van der Laan

§

Klos Morel Vos & Reeskamp

§

NautaDutilh

§

Ploum Lodder Princen

§

Simmons & Simmons

§

SOLV

§

Stibbe
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§

Van Doorne

§

Ventoux

Aantal aanvragen
Totaal aantal behandelde vragen in 2015/2016: 441
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CLINIC // Jaarverslag
Start-upbegeleiding januari – juni 2016 & Samenwerkingen
Tussen januari en juni hebben de Clinic’ers in tweetallen op intensieve wijze een start-up
begeleid. Elk tweetal staat op zijn beurt weer onder begeleiding van een aantal advocaten
werkzaam bij één van onze acht partnerkantoren.

Kantoren
Onze zogenaamde ‘partnerkantoren’ zijn advocatenkantoren die zich verbonden hebben
om ten behoeve van Clinic extra inspanningen te leveren. Deze verbondenheid is in eerste
instantie voortgekomen uit de noodzaak tot begeleiding van de studenten tijdens de
intensieve start-upbegeleiding. Naast het feit dat dit de kantoren zijn die de eerder
genoemde seminars verzorgen, begeleiden zij studenten die op hun beurt start-ups
begeleiden.

In navolging van vorig jaar is Clinic aan negen partnerkantoren verbonden, te weten:
§

bureau Brandeis

§

Certa Legal

§

DLA Piper

§

Freshfields Bruckhaus Deringer

§

Kennedy Van der Laan

§

NautaDutilh

§

SOLV

§

Stibbe

§

ICT Recht

Start-ups
Dit jaar hebben we de volgende start-ups begeleid:

§

mijnBuur

–

memo

issues

IE

en

memo

toepasselijkheid

Wet

Bescherming

Persoonsgegevens
§

Wolfstreet – opstellen NDA, freelanceovereenkomst, merkinschrijving, memo met
betrekking tot het beschermen van ideeën/concepten, IE-bepalingen in algemene
voorwaarden

§

Skytree

§

Wander
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§

Liater

§

O.T.T.

(Over

The

Top)

–

opstellen

NDA,

drietal

merkinschrijvingen,

een

uitvoerdersovereenkomst en een memo met algemene juridische valkuilen

Overig
Los van de start-up begeleiding hebben we ook via het aanvragensysteem meerdere startups van advies voorzien. Voor de startup StartMonday hebben Marleen en Julian zelfs een
uitgebreid memo geschreven met betrekking tot privacy issues, wat voor StartMonday in het
engels gemaakt moest worden.

Samenwerking Cryptokids
Een van de Clinic-studenten, Bas, heeft zich sinds november actief ingezet voor het project
Cryptokids van de Waag Society. Hij is verbonden aan de stuurgroep en helpt mee met de
ontwikkeling van een lesprogramma voor kinderen om meer te leren over het internet,
cryptografie en privacy.

Samenwerking Legalloyd
Ten aanzien van de start-up begeleiding is er dit jaar een samenwerking tot stand gekomen
met Legalloyd, een service die het via een wizard mogelijk maakt voor ondernemingen om
hun eigen standaardcontracten op te stellen.
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