
 

 

Vrouw in de Media Award Provincie Utrecht  
 

Imker bij de Bee Foundation Sonne Copijn uit Groenekan ontvangt de Vrouw in de Media 

Award voor Utrecht. Copijn heeft zich in 2019 volgens 26 procent van de stemmers het 

beste in de media geprofileerd. Ze wordt door de stemmers geroemd om de originele 

manier waarop ze aandacht voor de bijen vraagt. Advocaat arbeidsrecht Suzanne Meijers 

uit Utrecht eindigde met 24 procent op de tweede plaats. Universitair docent 

strafrechtwetenschappen Lydia Dalhuisen werkzaam in Utrecht ontving 14 procent van 

de stemmen en werd daarmee derde. 

 

 

Motivaties stemmers op Suzanne Meijers 
 

‘Het doorgeven van motivaties was niet verplicht voor de stemmers. Daar waar het wel is 

gedaan, is de tekst letterlijk overgenomen. Dat je een rolmodel bent voor anderen was al 

duidelijk, maar wordt ook door je stemmers weer bevestigd.’ Aldus Janneke van Heugten 

van Mediaplatform VIDM.  

 

• Duidelijk en deskundig zonder wollige taal 

• Goed benaderbaar en oplossingsgericht denkend 

• Vakkundige en gedreven advocaat met een natuurlijk inlevingsvermogen 

• Is helder, kritisch en geeft ondertiteling aan de taaie en moeilijke regels van onze 

wetten 

• Weet met veel enthousiaste energie recht toegankelijk te maken voor een grote 

groep niet-juristen waaronder de nieuwe generaties in bijvoorbeeld het HBO 

• Suzanne is een vakkundige en daarenboven sympathieke beroepsgenoot die het 

arbeidsrecht op een begrijpelijke en toegankelijke wijze in de media brengt. Daarom 

verdient zij het om verkozen te worden! 

• Zeer open en informatief, laagdrempelig voor iedereen goed toegankelijk. Wil mensen 

heel graag helpen, ook al zijn ze (nog) geen klant 

• Powervrouw 

• Authentiek, professioneel, dienstbaar en gewoon beregoed  

• Toegankelijke nieuwsbrieven, duidelijk en snelle reactie op vragen. Prettig om haar 

stukken te lezen. Neemt en geeft de tijd om je vragen te beantwoorden zonder 

daarvoor kosten in rekening te brengen. Wat ook fijn is voor mensen met een kleine 

beurs. Ben Suzanne dankbaar voor haar medemenselijkheid. Topvrouw! 

• Goede praktische informatie  

• Suzanne communiceert proactief en praktijkgericht zonder te " overvoeren" in de 

hoeveelheid berichten op een vakgebied dat volop in beweging is. Dat is prettig en 

een kunst die weinigen verstaan.    

• Zij is goed bezig met heel toegankelijk delen van informatie over arbeidsrecht  

• Ik ken weinig mensen de die zo duidelijk zeggen wat ze doen en doet wat ze zegt 

• Pakkende nieuwsbrieven, valt op in de menigte 

• Is heel helder en duidelijk in haar uitleg 

• Snel ingaan op veranderingen, duidelijk en goed. 

• Kritische onderzoekende vakvrouw. Deelt haar kennis met anderen op een voor een 

ieder prettig leesbare tekst.  

• Geweldig hoe deze zzp-er zich in korte tijd op de kaart heeft gezet! 

• Ze is een topper! 

• Blogged al jaren helder over op handen zijnde wetswijzigingen  



• Meijers schrijft op een duidelijke en verhelderende manier over lastige 

arbeidsrechtelijke kwesties 

• Zeer deskundig en vooral vriendelijk met goede uitleg 

• Geeft helderheid voor veel ondernemingsraden 

• Zij is altijd bereid om je een goed advies te geven en te helpen 

• Heldere, in normale bewoordingen update. Top! 

• Vakkundig, humor, open, toegankelijk 

• Zeer bevlogen en actief 

• Strak en recht door zee 

• Deelt haar kennis op een heldere manier zonder daar meteen wat voor terug te 

vragen 

• Zeer heldere uitleg over juridische zaken en prettige schrijfstijl 

• Weet waar ze over praat, to-the-point 

• Suzanne Meijers schrijft als advocaat arbeidsrecht actuele en zeer toegankelijke 

blogs. Ook geeft zij leerzame (gratis) e-books uit.  

• Super advocaat! Ster in het motiveren van collega's en juristen via haar blog, 

trainingen, zeer handige tools. Van harte aanbevolen 

• Ze was overal te zien! 

• Geweldig mens! Luistert en helpt echt - ze zet je aan het denken en zorgt ervoor dat 

je niet het vel over je oren wordt getrokken. 

• Suzanne weet arbeidsrecht op een leuke manier in de aandacht te brengen door 

interessante blogs die begrijpelijk zijn voor iedereen. Ze heeft tevens een duidelijke 

mening en is een zeer sterke persoonlijkheid.   

• Super klantvriendelijk 

• Naast een topadvocaat ook nog eens een fijn persoon om mee te sparren 

• Suzanne Meijers schrijft messcherpe analyses over arbeidsrecht.  

• Kei in haar werk 

• Kundig,  duidelijk en komt goed over. 

• Zeer goede advocaat met heldere uitleg van de wet 

• Zet zich o.a. in om mensen met burnout en hun werkgevers te helpen wijzer te 

worden in juridische rechten en plichten, een veelvoorkomend probleem waar weinig 

kennis bestaat onder leken. Belangrijk dus! 

• Deze vrouw is gemaakt voor het vak, noem het een roeping. Zij verdient in alle 

opzichten deze award!  

• Suzanne is eerlijk, duidelijk en betrokken in haar werk als advocaat en dat vertaalt 

zich zeker in de wijze waarop ze zich in de media presenteert. Ze weet ingewikkelde 

materie te ontrafelen tot een duidelijk leesbaar en begrijpelijk verhaal. Haar stijl is 

vriendelijk en professioneel en bovendien toegankelijk.  

• Suzanne brengt in duidelijke taal juridische onderwerpen en vrouwelijk 

ondernemerschap onder de aandacht via allerlei (social) media. 

• Suzanne is een natuurtalent in de media. Helder en zakelijk zet zij complexe materie 

uiteen, aangevuld met een stralende lach! 

• Goede stem, juiste inhoud  

• Jong en betrokken 

• Geweldig hoe zij bij BNR maar inmiddels ook op TV heel goed en helder alles uitlegt. 

• Een inspiratiebron! Lief en energiek en eerlijk 

• Suzanne geeft vanuit haar vakgebied belangeloos tips, trucs. Zij deelt haar kennis 

online. Is goed zichtbaar en weet het juridische geneuzel in begrijpelijk Nederlands 

uit te leggen. Van haar blogs steek ik wat op en deel graag met mijn netwerk. 

• Topadvocaat met hart op de juiste plek, weet ingewikkelde stof voor iedereen logisch 

te vertalen. Een inspirerende verschijning! 

• Zij straalt, inspireert, enthousiasmeert, een geweldige vrouw, waar ik veel van leer. 

• Wat Suzanne Meijers in korte tijd heeft opgebouwd aan kennis delen over 

arbeidsrecht via haar blog en sociale media is indrukwekkend!  

• Topadvocaat. Communicatief sterk, professioneel, betrokken en bovenal 

vriendelijkheid  

• Suzanne vertaalt wetgeving en regels uit haar vakgebied op een vernieuwende, 

verfrissende en toegankelijke manier voor haar klanten. Daarnaast is ze een sociale 

en klantgerichte dienstverlener die mensen met deskundige raad en daad ter zijde 

staat.  



• Enorm motiverend en enthousiast. Altijd positief! 

• Zoveel kennis en kan het uitleggen op een simpele manier. Ze zet je aan het denken 

en daar houd ik van :). Ook haar passie voor het werk vind ik onwijs inspirerend. Ze 

gaat verder waar anderen ophouden.  

• Goed verhaal zeer zakenkundig! 

• Helder en to the point complexe regelgeving weten uit te leggen  

• Suzanne is authentiek en schrijft helder.  

• Een zeer deskundig advocaat en creatief ondernemer 

• Vrouwelijke juristen zorgen voor broodnodige diversiteit in hun belangrijke taak. 

• Wezenlijke bijdrage aan maatschappelijke/arbeidsmarkt juridische vraagstukken.  

• De blogs zijn super actueel 

• Suzanne weet arbeidsrechtelijke kwesties op een heldere manier te duiden en is niet 

bang haar kritische kijk op de zaak te geven.  

• Suzanne gaat via (social) media  op een vlotte en duidelijke manier (soms saaie) 

juridische onderwerpen sprankelen. 

• Uitermate competent!  

• Topdame met een mooie missie!  

• No nonsens advocaat die moeilijke juridische zaken en taal begrijpelijk maakt. 

Empathisch, sociaal en zakelijk 

• Suzanne weet haar vakgebied heel helder en begrijpelijk voor het voetlicht te 

brengen. Ook voor een leek als ik, die zijdelings met arbeidsrecht te maken heeft, 

zijn haar blogs en posts interessant en informatief. Knap hoe ze zich het afgelopen 

jaar -met hard werken- een plek op de sociale en traditionele media heeft weten te 

veroveren. 

• Zij gaat er voor!!! 

• Duidelijk en vernieuwend  

• Zij weet moeilijke kwesties, simpel uit te leggen en laat iedereen in haar netwerk, 

gratis delen in haar kennis 

• Eindelijk een arbeidsrechtadvocate die duidelijk en eerlijk durft te zijn en het niet 

moeilijker maakt dan het is. 

 

 

Mediaplatform Vaker in de Media/sprekersbureau ZijSpreekt 

Februari 2020 

 

 

Mijn bijdragen aan verschillende media  
 

Lees via deze link mijn bijdragen aan verschillende media.  

 

https://suzannemeijersarbeidsrecht.nl/in-de-pers/

