Vereniging voor Mededingingsrecht

Aan de leden van de Vereniging voor Mededingingsrecht

Amsterdam, 24 september 2010

Geacht lid,
Ronde Tafel Bijeenkomst Jong VvM – carrièrepaden in het mededingingsrecht
Na de eerste twee succesvolle bijeenkomsten van JongVvM, vindt op dinsdag 5 oktober
2010 de derde bijeenkomst plaats. Deze bijeenkomst staat in het teken van het uitwisselen
van

kennis

en

vaardigheden

waarbij

verschillende

carrièrepaden

van

de

Jonge

mededingingsrechtjurist aan bod komen.
De bijeenkomst valt uiteen in twee delen.
Deel 1: 17.00 – 17.45 “speeddate event”
De bijeenkomst begint met een “speeddate event”. Aan de hand van actuele onderwerpen
maken de leden van JongVvM in tweetallen nader kennis met elkaar en wordt vijf minuten
met elkaar gediscussieerd over een onderwerp naar keuze. Na deze vijf minuten wordt van
gesprekspartner gewisseld.
Deel 2: 17.45 – 19.00 Ronde Tafelgesprekken
In het tweede deel van de bijeenkomst maken de leden van JongVvM in breder verband
nader kennis met elkaar. Een aantal gespreksleiders leidt de rondetafelgesprekken. Om de
twintig minuten wordt van tafel worden gewisseld, zodat de leden aan meerdere
rondetafelgesprekken deel kunnen nemen.
De gespreksleiders zijn mededingingsrechtjuristen/-economen die in hun carrière al een
overstap hebben gemaakt. Zij zijn bijvoorbeeld nu werkzaam bij de NMa of een
sectorspecifieke toezichthouder, maar zij zijn hun carrière begonnen in het bedrijfsleven of de
advocatuur, of juist omgekeerd.
Tijdens de rondetafelgesprekken komen allerlei actuele en inhoudelijke onderwerpen aan de
orde die door de gespreksleiders zijn voorbereid. Aan de hand van deze onderwerpen kan
vakinhoudelijke kennis worden gedeeld en kunnen ervaringen worden uitgewisseld. Doordat
de gespreksleiders een overstap hebben gemaakt, verwachten wij dat er – naast de
vakinhoudelijke discussie – ook een open discussie ontstaat over de verschillende
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benaderingen van het mededingingsrecht die mogelijk zijn, afhankelijk van de organisatie
waarvoor de leden werkzaam zijn (geweest).
De gespreksleiders zijn:
-

Diederik Schrijvershof: NZa (voorheen advocatuur)

-

Rutger van Hutten: Philips (voorheen NMa)

-

Stefan Vollering: NMa (voorheen advocatuur)

-

Nadiah al-Ani: Advocatuur (voorheen NMa)

-

Ruby Lips: NZa (voorheen NMa)

-

Mariëtte Plomp: Advocatuur (voorheen NMa)

Na de bijeenkomst is er uiteraard een borrel om de bijeenkomst op passende wijze af te
sluiten.
Waar en wanneer?
Tijd: 17.00-19.00 met aansluitend een borrel
Locatie: The Rock, De Brauw Blackstone Westbroek, Claude Debussylaan 80, Amsterdam
Parkeren: In de parkeergarage onder The Rock.
Vragen
Voor vragen over JongVvM kunt u contact opnemen met het bestuur van JongVvM:
Mariëtte Plomp, voorzitter (plomp@barentskrans.nl)
Janneke Kohlen, secretaris (janneke.kohlen@twobirds.com)
Maikel van Wissen, penningmeester (maikel.van.wissen@debrauw.com)
Registratie en aanmelden
Aanmelden voor de bijeenkomst kan bij Carolien Leupen (leupen@barentskrans.nl).
Aanmelden voor deze bijeenkomst kan tot en met uiterlijk 1 oktober 2010.
Vriendelijk verzoeken wij je om bij aanmelding voor deze bijeenkomst aan te geven waar je
werkzaam bent (advocatuur, bedrijfsleven, toezichthouder, universiteit, Ministerie, etc.).
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Indien je nog niet als lid bij JongVvM bent geregistreerd dan kan dat ook via Carolien.
Daarvoor is echter wel het lidmaatschap bij VvM vereist. Op
www.verenigingmededingingsrecht.nl kunnen nieuwe leden zich aanmelden. Registratie en
aanmelden kan bij bovengenoemde personen.
Met vriendelijke groet,

Frederieke Leeflang
secretaris
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