Jaarverslag
2018-2019

Datum: 18/09/2019

Introductiewoord
Voor u ligt het jaarverslag over het Clinic-jaar 2018-2019, met daarin een overzicht van de
activiteiten die de Clinic-lichting van 2018-2019 gedurende het jaar heeft ondernomen. We
kijken terug op een bijzonder en geslaagd jaar. Met trots en wetende wat een geweldig jaar
ze te wachten staat, draagt de huidige lichting het stokje vol vertrouwen over aan de
volgende lichting Clinic’ers.
Evenals in voorgaande jaren heeft Clinic ook het afgelopen jaar weer een belangrijke
maatschappelijke rol vervuld door rechtshulp voor een breed publiek toegankelijk te maken.
Een groot aantal particulieren en startups werd het afgelopen jaar door Clinic kosteloos van
hoogwaardig juridisch advies op het gebied van ICT, intellectueel eigendom en privacy
voorzien.
Ook op andere manieren heeft Clinic zich het afgelopen jaar maatschappelijk ingezet en
hebben de Clinic’ers hun kennis over het snel veranderende gebied van het informatierecht
verspreid. Daartoe werden onder andere meerdere workshops gegeven en is een webinar
gemaakt over het Privacy Register.
De Clinic’ers van 2018-2019 willen graag iedereen bedanken die geholpen heeft om dit
Clinic-jaar tot een succes te maken. In het bijzonder gaat onze dank uit naar alle advocaten
en juristen die ons gedurende het jaar op hun kantoor verwelkomden en kritisch met ons
meedachten over de wijze waarop wij onze cliënten zo goed mogelijk van juridisch advies
konden voorzien. Bedankt voor de mooie tijd en wellicht tot ziens!
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Organisatiestructuur, taakverdeling en jaarindeling
Clinic bestond afgelopen jaar uit een team van veertien studenten. De studenten werden
begeleid door het bestuur en de coördinator.

Het bestuur van Clinic bestond in 2017-2018 uit:
●

Niels Westerlaken

●

Charlotte Sophie van Triest

●

Gijs van Til

●

Rugter de Beer

●

Fabienne Dohmen

Het

team

van

studenten

werd

gecoördineerd

door

Veronic

Sijstermans,

die

als

tussenpersoon en aanspreekpunt fungeerde voor het bestuur en de studenten.

De taakverdeling binnen het team van studenten van Clinic 2018-2019 was als volgt:
Voorzitter
● Lorena van den Berg

Aanvragenverdeling
● Lars Frietman
● Barbara Mooij
● Pien Ebbink

Kantoorcommunicatie
● Erwin Feenstra
● Babette Dol
● Hannah de Leeuw
● Frederik Westbroek

PR en Social Media
● Michelle Lieverse
● Jytte Elfferich
● Sjoerd Peters
● Justin Loew

ICT

Beheerders infomail
● Lars Frietman
● Céline Martens

●
●

Sjoerd Peters
Lorena van den Berg

Contentbeheer website en Blogs
● Michelle Lieverse
● Jytte Elfferich
● Barbara Mooij
● Céline Martens

Team start-ups
● Claire Timmermans
● Pien Ebbink

Workshops
● Justin Loew
● Frederik Westbroek
● Hannah de Leeuw
Privacy Register
● Claire Timmermans
● Babette Dol
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Jaarindeling
Tijdens het jaar is de volgende indeling aangehouden:
Activiteit

Toelichting

Datum

Officiële overdracht

Officiële overdracht aan de lichting
2018-2019

3 oktober 2018

Presentatie
commissieplannen

Bijeenkomst waarin elke commissie ten
overstaan van de overige Clinic’ers
haar
plannen
voor
het
jaar
presenteerde.

9 oktober 2018

Evaluatiemoment I

Bijeenkomst waarin, in het bijzijn van
de coördinator, de voortgang van de
plannen
van
de
commissies
geëvalueerd werd

Januari 2019

Evaluatiemoment II

Bijeenkomst waarin, in het bijzijn van
de coördinator, de voortgang en
resultaten van de plannen van de
commissies
geëvalueerd
werden.
Deze bijeenkomst diende tevens ter
voorbereiding op de zomerperiode en
de naderende overdracht

Juni 2019

Officiële overdracht

Officiële overdracht aan de lichting
2019-2020

September 2019
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Kantoorcommunicatie en aanvraagverdeling
Lars Frietman, Barbara Mooij, Pien Ebbink, Erwin Feenstra, Babette Dol, Hannah de Leeuw en
Frederik Westbroek
Het afgelopen jaar heeft Clinic weer een groot aantal particulieren en startups met
betrekking tot zeer uiteenlopende onderwerpen van juridisch advies voorzien. Vorig jaar wars
privacy en de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming een
vaak terugkerend thema. Ook dit jaar is dit populair thema.

Elke week werd door de commissie Aanvraagverdeling per binnengekomen aanvraag
beoordeeld of deze binnen het domein van Clinic viel. De aanvraag werd vervolgens aan
een Clinic’er ter behandeling toegewezen. Na zorgvuldige individuele voorbereiding werd
de aanvraag onder begeleiding van advocaten en bedrijfsjuristen besproken tijdens een
lunchbespreking, waarna het advies aan de cliënt werd teruggekoppeld.

Voortbouwend op de goede contacten die Clinic in het verleden heeft opgebouwd, bracht
Clinic ook het afgelopen jaar weer een groot aantal verschillende kantoren een bezoek om
een lunchbespreking bij te wonen.

Bezochte kantoren:
Allen & Overy

ICTRecht (2x)

AMS Advocaten

Kalff, Katz & Franssen

Baker & McKenzie

Kennedy van der Laan

Bird & Bird (2x)

Koninklijke Philips

Boekx Advocaten

Leeway Advocaten

Brinkhof Advocaten

LXA The Law Firm

Bureau Brandeis (2x)

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

Clifford & Chance

Ploum

Deloitte

Schipper Legal

Freshfields Bruckhaus Deringer

Simmons & Simmons

Höcker Advocaten

SOLV Advocaten (2x)

Hofhuis Alkema Groen Advocaten

TeekensKarstens advocaten notarissen (2x)

Hogan Lovells (2x)

Taylor Wessing

Hoogenraad en Haak Advocaten (3x)

Van Doorne (1x)

HVG Law

Ventoux Advocaten

Hoyng Rokh Monegier

Versteeg Wigman Sprey
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Startup begeleiding
Het startupbegeleidingstraject bestond in 2018-2019 uit een traject van drie in plaats van zes
maanden. Binnen deze drie maanden werd door de studenten in tweetallen in een strikter
afgebakende periode gewerkt aan een eindproduct in de vorm van een adviesmemo. Op
basis van de door studenten afgenomen intake met de startup werd in het adviesmemo een
specifiek informatierechtelijk vraagstuk uitgewerkt. Naast adviesmemo’s werden er dit jaar
ook privacy policies en cookie statements opgesteld. De studenten werden bij het opstellen
van deze documenten begeleid door de partnerkantoren.

Een startupbegeleidingstraject van drie maanden werd door een aantal studenten als te
kort beoordeeld. Desalniettemin was het startupbegeleidingstraject van 2018-2019 een
succes. Er zijn mooie start-ups begeleid die van goede adviezen zijn voorzien.

Seminars:
Ter voorbereiding op het begeleidingstraject volgden de Clinic’ers in het najaar van 2017
een zevental interessante seminars, georganiseerd door de partnerkantoren:
Partnerkantoor

Onderwerp

SOLV Advocaten

Privacy

Bureau Brandeis

Sommatiebrieven schrijven

Boekx Advocaten

Een intakegesprek voeren

DLA Piper

Communicatie met cliënten

Freshfields Bruckhaus Deringer

Octrooirecht

Stibbe

IE-clausules in arbeidsrelaties

Kennedy Van der Laan

Schrijfvaardigheden

Begeleidde startups:
Het daadwerkelijke begeleidingstraject vond plaats van januari tot en met maart 2019.
Gedurende deze periode stond Clinic de volgende startups bij:
Hydrotronics

https://www.hydrotronics.tech

Bouwershub

http://bouwershub.nl

CBDoctor

https://www.cbdoctor.org

B-Boc

http://www.b-boc.nl

Clairify

http://www.clairify.io

Embrace Yoga Wear

X
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Workshops
Justin Loew, Frederik Westbroek en Hannah de Leeuw
Net als in voorgaande jaren heeft Clinic het afgelopen jaar meerdere workshops gegeven:
op het Amsterdam Fashion Institute over auteurs- en merkenrecht, bij de Minor
Entrepreneurship aan de Uva over intellectuele eigendom, en aan de startups die
meededen aan het Startup in Residence-programma van de gemeente Amsterdam over
intellectueel eigendom en over privacy. Voor alle gegeven workshops geldt dat deze zeer
positief werden ontvangen.

ICT, Contentbeheer website en Blogs
Lorena van den Berg, Sjoerd Peters, Michelle Lieverse, Jytte Elfferich, Barbara Mooij en Céline
Martens
In de zomer van 2018 is de ICT-omgeving van Clinic vernieuwd. De vernieuwing van deze
ICT-omgeving heeft in het jaar 2018-2019 gezorgd voor een beter overzicht van de
binnengekomen aanvragen. Ook heeft deze vernieuwing gezorgd voor een betere en
overzichtelijkere documentatie van de uitgewerkte aanvragen. Aan de hand van
behandelde aanvragen is tevens een groot aantal Frequently Asked Questions uitgewerkt,
welke op de nieuwe website gepubliceerd zullen worden.
Daarnaast is door de Clinic’ers gedurende het jaar besloten om te stoppen met het schrijven
van blogs voor de website. De ervaring leerde dat de blogs minder goed gelezen werden
dan de Frequently Asked Questions. Hierdoor is in het jaar 2018-2019 de focus gelegd op het
schrijven van meer Frequently Asked Questions waardoor rechtszoekende nog steeds goed
geïnformeerd kunnen worden op het moment dat zij onze website bezoeken.

PR/Social Media
Michelle Lieverse, Jytte Elfferich, Sjoerd Peters en Justin Loew
De PR-/Social Media-commissie droeg verantwoordelijkheid voor de wijze waarop Clinic het
afgelopen jaar naar buiten is getreden en tevens voor het vergroten van de zichtbaarheid
van Clinic onder particulieren en start-ups. Daartoe werd door de commissie met regelmaat
voor de doelgroep interessante en leuke content op de social media-kanalen van Clinic
geplaatst. De onderwerpen van deze posts liepen uiteen van het voorstellen van de nieuwe
Clinic’ers, tot het delen van blogs en updates over de bezigheden en activiteiten die
gedurende het Clinic-jaar zijn ondernomen.
Ook op de LinkedIn-pagina van Clinic worden steeds meer berichten geplaatst. Het aantal
leden van de alumni-groep op LinkedIn is dit jaar gestegen van 62 naar 69 (voormalige)
Clinic’ers.
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Privacy Register
Claire Timmermans en Pien Ebbink
In het jaar 2017-2018 is er een privacy register ontwikkeld waarmee het eenvoudiger wordt
gemaakt voor organisaties om aan de verplichtingen uit de AVG te voldoen.
In september 2018 vond de oplevering van de eerste versie van het register plaats. Ter
promotie van het privacy register is er een webinar opgenomen. Deze webinar is te vinden
op YouTube onder de naam “Clinic Webinar: How to create a GDPR Privacy Register”. In
deze webinar wordt per stap uitleg gegeven over de werking van het privacy register.

Events
In het jaar 2017-2018 is er ter viering van het tweede lustrum van Clinic een Lustrumborrel
voor alle alumni van Clinic georganiseerd. Aangezien deze borrel zo goed is bevallen is
besloten om in het jaar 2018-2019 een (nieuwjaars)borrel te organiseren. Tijdens deze borrel
werd teruggekeken op alle mooie Clinic momenten.
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