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Geboren in Leiden, 27 jaar, 
bachelor student	

Wie is jouw held en 
waarom?	

Wat zou niemand van jou 
verwachten?	

Wat is jouw ‘guilty 
pleasure’?	

“Ik heb geen held, ik vind 
dat iedereen uit moet gaan 
van zijn eigen kracht. Als je 
iemand op een voetstuk 
plaatst, kijk je teveel naar 
wat de ander heeft bereikt. 
Ik denk dat  iedereen binnen 
zijn eigen kunnen, ook heel 
veel kan bereiken.”	

“Dat ik ondernemer ben. Ik 
geef juridisch advies aan 
particulieren, maar mijn 
doelgroep is vooral het MKB 
en zzp'ers. Een groep die 
geen aanspraak kan maken 
op gesubsidieerde 
rechtsbijstand.” 

“Mijn guilty pleasure is dat ik 
bijna alle films en series op 
Netflix en Videoland al heb 
gezien. De dingen die ik nog 
niet heb gezien, zijn films en 
series die ik ook niet wil 
zien.”	

Justin Zwaan 	

Lid van de maand	
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Hoi Justin! Vertel eens 
kort iets over jezelf. Wie 
ben j i j? - “Ik ben Justin 
Zwaan, 27 jaar en geboren 
en getogen in Leiden.  
Naast student ben ik 
bestuursvoorzitter van de 
vereniging van eigenaars 
hier in Leiden.  

Na mijn middelbare school 
ben ik op mijn achttiende bij 
Achmea gaan werken. Ik 
ben daar begonnen als 
medewerker klantenservice 
en vervolgens doorgegroeid 
naar andere afdelingen. 
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Ik heb binnen het bedrijf 
verschillende projecten 
gedaan en mij onder meer  
bezig gehouden met  
procesoptimalisatie. Op mijn 
23ste ben ik gestopt met 
werken en besloot ik te gaan 
studeren.  

Ik heb in Tilburg mijn 
propedeuse gehaald en ben 
vervolgens naar Leiden 
overgestapt.  Aan de ene 
kant wel even wennen, ik 
verdiende royaal dus het is 
wel een tegenvaller als je het 
opeens moet doen met 
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studiefinanciering. Nu doe ik 
wel iets wat ik echt leuk 
vind.  

Ik vind het leuk om 
complexe problemen op te 
lossen en zoek uitdaging in 
mijn werk. Bij rechten speel 
je als het ware een spel met 
de tegenstander, met als 
doel om dat spel te winnen 
of om in ieder geval een zo 
goed mogelijk resultaat voor 
jouw cliënt neer te zetten. 
Op deze manier iemand 
overtuigen van jouw gelijk, 
vind ik mooi.”  

“Ik vind dat iedereen uit moet gaan 
van zijn eigen kracht.” 	

Waarom ben je l id van SOS, wat doe je binnen SOS en wat wi l  j i j  met SOS 
bereiken? - “Ik ben lid geworden van SOS omdat ik natuurlijk een passie heb voor het strafrecht. 
Ik zie mijzelf straks wel als strafpleiter in de praktijk werken. Binnen SOS neem ik vooral deel aan 
de activiteiten. Ik ben sinds oktober lid en ben tot nu toe mee geweest naar de schietvereniging en 
“Weet Ik Veel”. Door deel te nemen aan de verschillende activiteiten denk ik dat je een beter beeld 
krijgt van de strafrechtspraktijk. Ik hoop de praktijk vanuit verschillende kanten te kunnen zien, 
vanuit de advocatuur, het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht, zodat ik al inzicht krijg in 
hoe het er daar aan toe gaat. Als SOS daarbij kan helpen is dat mooi.” 
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Wat maakt jou denk je l id van de maand? Wat vind je hiervan? - “Misschien omdat ik 
als bachelor student heel enthousiast mee doe met de activiteiten. Ik ben vereerd dat jullie dit aan 
mij gevraagd hebben, ik was gelijk enthousiast.”  

Welke studie doe j i j  momenteel? – “De bachelor Fiscaal recht en de bachelor 
Rechtsgeleerdheid. Ik studeer nominaal en zit in mijn derde jaar. Het plan is om beide dit jaar af te 
ronden.” 

Waar zie j i j  jezelf over 5 jaar? - “Dan werk ik op de Zuidas en woon ik in een groter huis met 
een grotere keuken en een tuin, zodat ik een rustige plek heb om thuis te komen na een lange 
werkdag.” 

Welk doel heb j i j  nu al bereikt, waar je intens trots op bent? - “Ik relativeer alles dus ik 
vier niet zo heel snel mijn mijlpalen. Met veel dingen ben ik blij, maar ik kan niet zeggen dat ik daar 
nou intens trots op ben. Als ik iets moet noemen is het dat ik toch weer ben gaan studeren nadat 
ik al best lang had gewerkt en dat ik dit ook, terwijl het een hele omslag is geweest, inmiddels bijna 
heb afgerond.”  

Wat is jouw motto en waarom? – “Een citaat uit de commencement speech van Steve Jobs: 
“Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma – 
which is living with the results of other people’s thinking. Don’t let the noise of others’ opinions 
drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and 
intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is 
secondary.” Hier zit zo’n kern van waarheid in. Wat Steve Jobs hier zegt, is denk ik wel wezenlijk 
voor wie ik ben en voor hoe mensen zouden moeten zijn. Ik ben iemand die altijd tegen de stroom 
in probeert te zwemmen. Ik probeer zelf op onderzoek uit te blijven gaan. Als iedereen antwoord A 
zegt, kijk ik altijd of B ook een optie is.”  

Klik hier voor de speech van Steve Jobs	

https://youtu.be/UF8uR6Z6KLc

