Masterclasses
Toga aan de
Maas

De studenten van Toga aan de
Maas (EUR) hebben twee
inspirerende, uitdagende én
gezellige Masterclasses gevolgd
bij HVG Law in Rotterdam. Het
thema van de Masterclasses was
onderhandelen. Hoe voorkom je
de gang naar de rechter?
Verslag Sharon Janssen (Privaatrecht).
Op 25 april kwamen de studenten voor de eerste keer
bijeen voor een bezoek aan HVG Law. Deze masterclass
beloofde spannend te worden, want de studenten
brachten namelijk twee bezoeken aan HVG Law. De
studenten werden hartelijk ontvangen door o.a. George
Driessen en Jan Verhaart. Van tevoren waren er digitaal
al diverse stukken aan de studenten ter beschikking
gesteld. Deze dienden op voorhand bestudeerd te
worden, om deze tijdens de eerste bijeenkomst te
bespreken.
Tijdens deze bijeenkomst werden allerlei tips en tricks
voor het argumentatieve steekspel dat voorafgaat aan
de gerechtelijke procedure met de studenten gedeeld.
Hoe voorkom je namelijk de gang naar de rechter en
zorg je tevens dat je cliënt tevreden blijft?

De studenten werden in groepen verdeeld, om
vervolgens in tweetallen aan de casus te werken. De
casus ging over een minderheidsaandeelhouder die niet
tevreden was over de gang van zaken bij het bedrijf. Het
bestuur van het bedrijf had namelijk overeenstemming
bereikt over de voorwaarden voor toetreding van een
extern bedrijf als aandeelhouder. Er konden pluspunten
worden verdiend, indien de studenten de opdracht in het
Engels zouden maken. Het vak English Legal Concepts
kwam dus goed van pas.
Deze eerste bijeenkomst werd gezellig afgesloten met
een borrel en smakelijke hapjes. Er werd nog lang
nagesproken over de wijze van onderhandelen.

Op 2 mei vond de tweede bijeenkomst plaats
We werden hartelijk ontvangen door o.a. Jan Meijerman,
George Driessen en Freek Lugtigheid. De studenten
hadden ondertussen de brief ingeleverd en deze werd
tijdens de bijeenkomst uitvoerig besproken. De opdracht
was nagekeken en bepaalde passages van de
ingeleverde stukken werden gesproken. Het was
duidelijk dat er verschillende manieren waren bewandeld
om te zorgen dat de gang naar de rechter werd
vermeden. Sommige studenten hadden een aanbod
voorgelegd aan de wederpartij, terwijl anderen juist “de
koek hadden vergroot.”
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Over elke stuk tekst moet goed nagedacht worden wat
het doel ervan is en hoe het overkomt op de cliënt en de
wederpartij. Jan Meijerman gaf ook aan waarom
bepaalde citaten uit de opdracht goed zijn en waarom
andere stukken aandacht verdienen. Uiteindelijk liet
George Driessen het processtuk zien wat hij destijds
naar de wederpartij had gestuurd. De studenten konden
dus het echte werk beschouwen en dit was leerzaam en
interessant om te lezen.
Ook deze bijeenkomst werd afgesloten met een
geslaagde borrel. Diverse advocaten waren aanwezig om
de studenten kennis te laten met de personen achter
HVG Law.

Ammarens Lijcklama à Nijeholt was tevens aanwezig en
beantwoordde alle praktische vragen van de studenten.
Al met al waren het twee inspirerende, uitdagende en
gezellige masterclasses.
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