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‘Aan rechtvaardigheid moet je
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Practitioner Coachopleiding
Coachen begint bij jezelf. Om iemand anders te kunnen helpen zich te ontwikkelen is
kunnen reflecteren op jezelf noodzakelijk. In de Practitioner Coachopleiding word jij de
professional die bekwaam is in coaching en zichzelf optimaal als instrument inzet. Je
doet nieuwe kennis en ervaring op en je ontwikkelt nieuwe werkpraktijken. Na afloop
ben je bekwaam én ben je gecertificeerd als coach.

• In zes maanden ontwikkel je je tot een leider die bekwaam is in coaching.

Je verkrijgt dieper inzicht in jezelf en in hoe je je verhoudt tot anderen;
Je leert groei bij anderen te faciliteren en samenwerking te verbeteren;
Je oefent veelvuldig met een grote diversiteit van methoden en technieken;
Je leert een aanpak die hoofd, hart en handen verbindt;
Je bent in staat om mensen in uiteenlopende situaties te coachen;
Je kunt na afloop transformaties in gang zetten;
Je doet mee aan intervisie en oefendagen;
Je krijgt een Post-HBO diploma en accreditatie van de NOBCO;
Je hebt toegang tot het kennisplatform en alumninetwerk van Wagner | Graduate
School.

Programma
•
•
•
•
•
•

Module 1: Leren door te reflecteren
Module 2: Invloed uitoefenen en waarden onderzoek
Module 3: Communicatiepatronen ombuigen
Module 4: De verhouding ten opzichte van de ander
Module 5: Interactie en confrontatie
Module 6: Examen

Productmanager
Gert Jan Schinkel (g.schinkel@sdu.nl)
Concept, ontwerp en vormgeving
Fier.media, Utrecht
Fotografie
Roel Dijkstra Fotografie
Advertentieacquisitie
Neem contact op met:
Tim Lansbergen (tel: 010-742 10 22)
tim@crossmedianederland.com

Gert-Jan Schinkel
(productmanager):
“Alweer de
vijftiende editie
van de Gouden
Zandlopers, dit
jaar nog mooier
en rijker aan
innovatie!”

Abonnementen en -administratie
Vanwege de aard van de uitgave gaat Sdu uit
van een zakelijke overeenkomst; deze overeenkomst valt onder het algemene verbintenissenrecht. Uw persoonlijke gegevens worden
door ons zorgvuldig behandeld en beveiligd. Wij
verwerken uw gegevens voor de uitvoering van
de (abonnements)overeenkomst en om u op
uw vakgebied van informatie te voorzien over
gelijksoortige producten en diensten van Sdu
Uitgevers bv. Voor het toesturen van informatie
over (nieuwe) producten en diensten gebruiken
wij uw e-mailadres alleen als u daarvoor
toestemming heeft gegeven. Uw toestemming
kunt u altijd intrekken door gebruik te maken
van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht. Als u in het geheel geen informatie wenst
te ontvangen over producten en/of diensten,
dan kunt u dit laten weten aan Sdu Klantenservice: informatie@sdu.nl.
Abonnementen gelden voor minimaal één
jaar en hebben een opzegtermijn van twee
maanden. Onze uitgaven zijn ook verkrijgbaar in de boekhandel. Voor informatie over
onze leveringsvoorwaarden kunt u terecht op
www.sdu.nl.

Alle rechten voorbehouden. Behoudens de door
de Auteurswet gestelde uitzonderingen, mag
niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd
(waaronder begrepen het opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand) en/of openbaar
gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van
de uitgever. De bij toepassing van art. 16b en 17
Auteurswet wettelijk verschuldigde vergoedingen
wegens fotokopiëren, dienen te worden voldaan
aan de stichting PRO, Postbus 3060, 2130 KB
te Hoofddorp (www.stichting-pro.nl). Voor het
overnemen van een gedeelte van deze uitgave
in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken op grond van art. 16 Auteurswet dient men
zich tevoren tot de uitgever te wenden. Hoewel
aan de totstandkoming van deze uitgave de
uiterste zorg is besteed, aanvaarden de redactie,
auteur(s) en uitgever geen aansprakelijkheid voor
eventuele fouten of onvolkomenheden.

Rik Haverman
(redacteur):
“Covid-19 heeft
het juridische
werkveld in
korte tijd
behoorlijk veranderd. Lees onder
meer welke
drie lessen er
in korte tijd zijn
geleerd!”
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De Practitioner Coachopleiding bestaat uit 6 modules van 2 dagen
en start op 15 oktober 2020 bij het Berghotel te Amersfoort of
5 november 2020 bij Lloyd Hotel in Amsterdam.

Kijk op www.wagner.nl en vraag direct de brochure aan
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Over het Advocatie Magazine
Advocatie Magazine is een tijdschrift
voor de legal professional en verschijnt
twee keer per jaar. Het tijdschrift
verschijnt zowel op papier als online via
Advocatie.nl. Een abonnement op het
tijdschrift is gratis. Aanmelden voor een
abonnement kan via www.advocatie.nl/
aanmelden
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Vol in de
schijnwerpers

A

Afgelopen voorjaar kon de feestelijke vijftiende uitreiking van de Gouden Zandlopers als gevolg van de
coronamaatregelen niet doorgaan, maar van uitstel
is geen afstel gekomen. De in februari gekozen - en al
voor corona gefotografeerde - winnaars van de Gouden
Zandlopers 2020 verdienen immers hun onderscheiding en worden daarom, met de andere genomineerden,
vol in de schijnwerpers gezet in dit magazine.
Eén van hen siert de cover van dit blad: Lilian Gonçalves-Ho Kang You, de winnares van de tweede Oeuvre
Gouden Zandloper. U leest over haar levensloop en
indrukwekkende staat van dienst in een uitgebreid interview met dit ‘voorbeeld voor iedere jurist’, aldus de jury.
Innovatie binnen het juridische veld blijft een belangrijk
thema bij de Gouden Zandlopers. Lees bijvoorbeeld over
enkele baanbrekende juridische innovaties van twee
topkantoren en hoe het hoger onderwijs de juristen van
morgen aan het smeden is.
En dat alles in tijden waarin het coronavirus de manier
van werken in de juridische dienstverlening volledig
op zijn kop heeft gezet. Hoe advocaten en notarissen
de coronacrisis tot nu toe hebben beleefd en wat de
invloed ervan is op hun werk en praktijk, leest u in interviews en natuurlijk in de resultaten van ons aangepaste
onderzoek Werken in de Advocatuur en het Notariaat.
Is uw kantoor al klaar voor de toekomst van ‘het nieuwe
normaal’? De redactie wenst u naast leesplezier veel
inspiratie toe.

Joris Rietbroek

Redactie Advocatie.nl
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WINNAAR Gouden Zandloper Oeuvre Award

Lilian GonçalvesHo Kang You
‘Aan rechtvaardigheid moet je
zelf gestalte geven’
Een politieke functie bekleedde ze nooit. Maar Lilian
Gonçalves-Ho Kang You verkeerde gedurende haar hele
carrière dichtbij de macht, bevroeg haar via het recht en
bouwde onvermoeibaar aan de instituties van de rechtsstaat. Voor haar werk ontvangt zij de Gouden Zandloper
Oeuvreprijs 2020.
Door Tatiana Scheltema | Foto’s: Roel Dijkstra Fotografie

Hoe voelt een coup? “Verbijsterend. Ontluisterend,” zegt Lilian Gonçalves aan
de mahoniehouten keukentafel in haar
Amsterdamse souterrain. “Als je bent opgevoed met het idee van een rechtsstaat,
weet je niet wat je overkomt. Alsof we
hier nu aan tafel zitten en er ineens een
generaal met een geweer op televisie verschijnt, die zegt dat hij de macht heeft.
Iedereen kijkt hier altijd heel verbaasd.
Maar je hebt er niet zoveel voor nodig,
met een paar mensen is het zó gebeurd.”
Ze praat niet graag over de politieke
gebeurtenis die veertig jaar geleden, op
25 februari 1980, een einde maakte aan
de rechtsstaat in Suriname, en aan het

10

leven dat ze tot dan toe leidde. Haar man
Kenneth Gonçalves, advocaat en deken
van de Surinaamse Orde van Advocaten,
weigerde zijn kritiek op couppleger Bouterse in te slikken. Op 8 december 1982
werd hij vermoord, samen met veertien
andere critici van het militaire regime.
Lilian Ho Kang You (Paramaribo, 11
november 1946) groeide op als tandartsdochter in een ‘heel sociale familie.’ “Het
huis was vaak vol mensen. Mijn vader
was altijd bezig met anderen helpen en
als je geen geld had, hoefde je hem niet
te betalen. We hadden echt wel genoeg,
vond hij, en dat was ook zo.”

ADVOCATIE MAGAZINE I OKTOBER 2020
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Ze wist al jong dat ze advocaat wilde
worden en ging op haar zeventiende
rechten studeren in Leiden. Aanvankelijk
begreep ze weinig van die nieuwe wereld. “In de rij om me in te schrijven bij
een studentenvereniging werd iedereen
afgeblaft. Ik wist niet wat me overkwam.
Ik was in tranen! Pas later legde iemand
me uit dat het een soort spel was, dus
daar heb ik me doorheen geslagen. Ik
heb een heel leuke studententijd gehad
en er echt goede vrienden aan overgehouden.”
Terug in Paramaribo raakte ze op een
receptie aan de praat met Jules Sedney,
de toenmalige minister-president. “Het
was een kleine gemeenschap dus hij wist
dat ik net was afgestudeerd. Hij zocht
nog een jurist voor zijn kabinet. Ik zei:
‘Dat is heel mooi, maar ik wil advocaat
worden.’ Toen zei hij: ‘Dat kan altijd nog,
maar het is belangrijk voor je om over
mijn schouder heen je land te leren kennen. Daar heb je meer aan dan wanneer
je meteen de advocatuur ingaat.’ Nou,
dat was waar.” Kenneth Gonçalves was
op dat moment directeur van het kabinet
van de minister-president, ze werden
verliefd en trouwden.

Werkende vrouwen
Het waren hectische, spannende, leerzame jaren. Suriname was in transitie,
de onafhankelijkheid van Nederland
slechts een kwestie van tijd. Bij het
kabinet van de minister-president leerde
ze beleidsnota’s schrijven: voor haar
eerste opdracht, een nota over nationale
feestdagen, bracht ze alle religies in
Suriname in kaart. Toen haar man een
eigen advocatenkantoor begon, trad ze
eerst gedeeltelijk, later fulltime toe tot de
praktijk.

‘Het merkwaardige
was dat je in Suriname heel veel vrouwen
had die wel waren
geëmancipeerd,
maar uit armoede’

GOUDEN ZANDLOPERS - INTERVIEW OEUVRE AWARD

Vanuit de advocatuur bleef het echtpaar
betrokken bij de toekomst van het land.
Zo zat Gonçalves in een staatscommissie
over de opheffing van de handelingsonbekwaamheid van gehuwde vrouwen. Dat was in Nederland al in 1959
geregeld, in Suriname nog niet. “Het
merkwaardige was dat je in Suriname
heel veel vrouwen had die wel waren geemancipeerd, maar uit armoede. Omdat
ze vaak veel kinderen hadden met verschillende mannen die daar niet zoveel
aandacht voor hadden. Hardwerkende
vrouwen dus, die zelf in hun bestaan
moesten voorzien. Ik had er niet bij stilgestaan, maar als je niet getrouwd bent
heb je van die handelingsonbekwaamheid ook niet zo’n last,” grinnikt ze.
Naarmate de onafhankelijkheid naderde, werd de eigen praktijk steeds
interessanter. “Suriname heeft veel
natuurlijke hulpbronnen en minister van
Opbouw Frank Essed, een visionair, had
goede plannen voor de exploitatie ervan.
Dat trok nieuwe investeerders aan, die
kwamen bij ons. Daarvoor deed je alles:
adviseren, maar ook onderhandelen
met de regering over de concessies, en
de arbeidscontracten. De leider van de
grootste vakbond, Cyrill Daal, was onze
klant, waardoor we een paar jaar alle
vakbondsonderhandelingen voerden
tegen de werkgevers. Later kregen we te
veel ondernemingen als klant, toen zijn
we overgestapt. Maar Kenneth en Cyrill,
die ook slachtoffer is geworden van de
Decembermoorden, zijn altijd goed
bevriend gebleven.”

Boardrooms
Het waren de vrienden uit haar studententijd – Steven Schuit en Feer Verkade,
die ze bij de redactie van Ars Aequi had
ontmoet – die haar opvingen toen ze een
jaar na de Decembermoorden politiek
asiel aanvroeg in Nederland. Over haar
komst naar Nederland had ze goed
nagedacht, zegt ze. Ze kocht een huis
achter het Concertgebouw, waar ze nog
steeds woont, en ging aan de slag in de
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ter van het Landelijke Bureau Racismebestrijding. Vanuit die positie sprak ze
geregeld met toenmalig minister van
Justitie Ernst Hirsch Ballin. Dus toen hij
in 1994 mensen zocht voor de nieuw
op te richten Commissie Gelijke Behandeling, belde hij haar. Ze nam met pijn
in het hart afscheid van de advocatuur,
maar: “Ik hou van pionieren en soms

‘Ik hou van
pionieren; soms
moet je iets heel
anders doen’
ondernemingsrechtspraktijk bij Loeff &
Van der Ploeg, de voorloper van Allen &
Overy en Loyens & Loeff. Later stapte ze
over naar Trenité van Doorne. “Ik wilde
absoluut ondernemingsrecht doen, niet
meer de algemene praktijk. In Suriname
had ik al veel met ondernemingen te
doen gehad. Dat vond ik spannend en
bovendien: dan hou je je hoofd bezig
met zaken en niet met die emotie, en
dat is ook wel prettig.”
Ze was één van de weinige vrouwen in
de wereld van boardrooms vol zinderend
testosteron. Geweldig vond ze het. “Ik
denk toch dat het mijn leukste jaren in
de advocatuur waren. De snelheid van
de zakelijke wereld vond ik heel aantrekkelijk en ik vond het een voorrecht om
me op één onderdeel van het recht te
mogen concentreren. Ik heb me er met
hart en ziel ingestort.”

Landelijk Bureau
Racismebestrijding
Haar opleiding en achtergrond stelden haar in staat goed voor zichzelf te
zorgen, maar voor wie dat niet kon was
er, anders dan in Suriname, het vangnet
van de staat. “Toen ik hier kwam wonen,

SDU
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realiseerde ik me hoe ontzettend fijn en
belangrijk het is dat je niet afhankelijk
bent van je medemens, zoals de charitas
waarin ik ben opgegroeid. Maar dat er
een staat is die dat voor een deel op zich
neemt: de sociaaldemocratie. Ik vond
dat een verworvenheid. En ik vond het
steeds belangrijker dat dat zo bleef.”
Maar de sociaaldemocratie, opgebloeid
in de hoogconjunctuur van de jaren
zeventig, begon begin jaren tachtig
scheurtjes te vertonen. Solidariteit
tussen bevolkingsgroepen werd minder
vanzelfsprekend, termen als ‘minderhedenproblematiek’ kwamen op in het
maatschappelijk debat. Dat ging ook
haar aan. “Toen ik studeerde had ik nooit
het gevoel dat ik tot een minderheid behoorde, dat was niet aan de orde. Maar
plots was er een discussie over minderheden, over allochtonen. De Telegraaf
stond vol over criminele Surinamers.
Voor het eerst behoorde ik tot de minderheid. Toen ben ik me gaan verdiepen in
de problematiek.”
Al snel was ze expert op het gebied van
minderheden, rassendiscriminatie en
gender, en werd ze gevraagd als voorzit-

moet je iets heel anders doen. Al heb ik
de advocatuur nog lang gemist.”
Toen haar collega’s bij Loeff & Van der
Ploeg vroegen wat ze wilde als afscheidscadeau, vroeg ze om een klein fondsje
om haar boeken terug te brengen naar
Suriname en om in haar geboorteland
‘iets aan het recht te doen.’ “Zo is de
Stichting Juridische Samenwerking
Nederland Suriname ontstaan. Daarmee
hebben we een bibliotheek opgericht,
die naar Kenneth is vernoemd. Later
kwam ik Theo Bremer tegen en hebben
we, samen met de Amsterdamse Orde,
plannen uitgewerkt. Daar is geleidelijk
een opleiding voor advocaten, notarissen
en rechters uit ontstaan. Daar ben ik ze
eeuwig dankbaar voor.”
Bij de Commissie Gelijke Behandeling
behandelde ze klachten over rassendiscriminatie, gender en ongelijke beloning
bij vrouwen. “Intellectueel-juridisch was
het uitdagend: de uitwerking van het
concept van gelijke behandeling in de
praktijk is één van de meest complexe
delen van het recht. Het gaat zelden om
racistische uitingen rond etniciteit, zoals
laatst in dat voetbalstadion. Vaker zijn
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het subtiele vormen van uitsluiting, die
niet specifiek zijn aan te tonen, waardoor
mensen worden geraakt. Die zittingen
waren emotioneel heel beladen. Iedere
werkgever in Nederland voelt zich,
gelukkig maar, ten diepste op zijn ziel
getrapt als hij beschuldigd wordt van
discriminatie. Maar de werknemer heeft
vaak al heel veel stappen moeten ondernemen om daar te komen. Ik vond het
heel belangrijk dat mensen, vaak voor
het eerst in hun leven, het gevoel hadden
dat ze echt werden gehoord.”

Sociaaleconomische
rechten

Staatsraad

In 2001 werd ze voorzitter van Amnesty
International Nederland en vijf jaar later
trad ze toe tot het bestuur van Amnesty
wereldwijd. Ze trof een organisatie die
fel campagnes voerde voor burgerlijke
en politieke rechten, maar sociaaleconomische rechten buiten beschouwing
liet. Een nogal Westers gekleurde blik,
vond ze. “Campagne voeren tegen de
doodstraf of marteling is eenvoudig:
die zijn verboden. Sociaaleconomische
rechten zijn veel politieker en je komt
snel in politieke discussies terecht. Als
je zegt: ‘Alle kinderen moeten toegang
tot onderwijs hebben.’ Dan zeggen ze:
‘Ja hoor Amnesty, en hoe dan?’ Daar
hebben we veel discussie over gevoerd.
Maar Amnesty is niet alleen maar een
Westerse organisatie en landen in Afrika
en Zuid-Amerika zeiden: ‘Wij leven nog
steeds in armoede zonder onderwijs,
toegang tot water, noem maar op. En
menselijke waardigheid betekent dat je
moet kunnen genieten van alle mensenrechten, niet alleen de burgerlijk-politieke.’ Zo hebben we het mandaat kunnen
veranderen.”
Gonçalves bekleedde ook functies die
ogenschijnlijk weinig gemeen hebben
met haar werk bij Amnesty of de CGB.
Zoals het vicevoorzitterschap van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie
Autoriteit (OPTA), die de privatisering
van de telecommunicatiemarkt in goede
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banen moest leiden. Ze zat er van 1997
tot 2006. Maar er loopt wel degelijk een
rode draad door haar carrière, benadrukt ze. “Bij alle drie ben je bezig met
het creëren van een gelijk speelveld voor
iedereen. Bij de OPTA zag ik heel duidelijk het verschil tussen formele gelijkheid
en materiële gelijkheid. En dat je dat niet
rechttrekt door iedereen – KPN en al die
kleinere partijtjes – hetzelfde te geven.
Als je niet op hetzelfde niveau staat omdat je nooit dezelfde kansen hebt gehad,
kan je me duizend keer hetzelfde geven.
Maar dan kom je er niet.”

SDU

Heel juridisch-bestuurlijk, cultureel- en
activistisch Nederland wist haar inmiddels te vinden: het Concertgebouw, het
Prins Claus Fonds, Berenschot, de Nieuwe Kerk, de werkgroep Caraïbische Letteren, de Programmaraad van de NPS,
de Adviesraad Internationale Vraagstukken en, zij het kort, de Adviesraad van
de NOvA. Daar stapte ze uit toen ze, in
2009, werd benoemd tot staatsraad in

‘Als het over recht
gaat, moet je niet
verwachten dat het
van buiten op je
afkomt’
buitengewone dienst bij de Raad van
State, het hoogste adviesorgaan van de
regering. Het was de kroon op haar carrière. Ook werd ze lid van de Commissie
Thomassen, die adviseerde over een actualisering van de Nederlandse grondwet.
Bij de Raad van State moest ze stoppen
toen ze zeventig werd. Tegenwoordig zit
ze in het bestuur van de stichting Netherlands Financial Investments (NLFI), die

SDU
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sinds de nationalisatie van ABN Amro
de aandeelhoudersrechten namens de
Nederlandse staat uitoefent, en is ze toezichthouder bij de Radboud Universiteit
en het Radboud UMC. Daarnaast zit ze
nog in een handvol besturen: de Stichting Tegemoetkoming Slachtoffers WOII
Transporten NS, het Center for Economic
and Social Rights New York, de Commissie Nationaal Kader Koloniale Collecties, en haar eigen Stichting Juridische
Samenwerking Nederland-Suriname, die
afgelopen november haar dertigjarige bestaan vierde en in Suriname een instituut
is geworden. Bij de oprichting van deze
stichting in 1991, schreef ze vanuit Suriname in haar dagboek in NRC: “Rechtvaardigheid en gerechtigheid zijn we zelf
en dat schuldigen nog niet berecht zijn
mag ons niet hinderen in wat we willen
en moeten uitdragen.”
Onlangs zijn de schuldigen wél berecht.
Couppleger en tegenwoordig president
Desi Bouterse werd schuldig bevonden
aan de moord, in 1982, op haar man. En
zo hoort het ook. “Als het over recht gaat,
moet je niet verwachten dat het van buiten op je afkomt, je moet er zelf gestalte
aan geven.”

De jury over
Lilian GonçalvesHo Kang You
De Oeuvreprijs van de Gouden
Zandlopers is bestemd voor een
gevierd jurist die veel heeft betekend voor het juridische vak, en
die zijn of haar visie hierop ook
actief uitdraagt. De tweede Oeuvre
Gouden Zandloper is toegekend
aan Lilian Gonçalves-Ho Kang You.
De jury ziet de voormalig advocate
als een absoluut voorbeeld voor
iedere jurist in Nederland. ‘Zo
actief, zo betrokken, en naast een
uitstekende jurist een buitengewoon vriendelijke persoonlijkheid.
Zij is iemand die altijd bereid is om
op te staan voor de goede zaak, en
die bovendien betrokken is geweest
bij diverse initiatieven voor de
rechtsstaat in Suriname. Dat ze op
haar gevorderde leeftijd nog steeds
tal van bestuursfuncties bekleedt,
zoals recent nog in de Stichting
Individuele Tegemoetkoming
Slachtoffers WOII Transporten NS,
is prijzenswaardig te noemen.’
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De Gouden Zandlopers 2020

Een bredere
scope dan ooit
Van uitstel komt geen afstel. De vijftiende uitreiking van de
Gouden Zandlopers stond gepland voor eind maart 2020 en
werd uitgesteld als gevolg van de coronapandemie. Maar de
reeds in februari 2020 gekozen winnaars verdienen hun onderscheiding, en zijn daarom nu alsnog in het zonnetje gezet.
Foto’s: Julia Pelealu

E

Een feestelijke prijsuitreiking met honderden aanwezigen was afgelopen voorjaar uiteraard geen optie. Daarom zijn de
acht Gouden Zandlopers – waaronder de
eenmalige Resilience Award – in september en op 1 oktober alsnog uitgedeeld in
een kleine setting.
De Gouden Zandlopers werden vijftien
jaar geleden in het leven geroepen. De
vorm van de zandlopers staat symbool
voor het tijdschrijven in de advocatuur.
Bij de eerste edities gingen de zandlopers
naar de beste individuele advocaten in
hun rechtsgebied op basis van stemmen van vakgenoten, naar het snelst
gegroeide advocatenkantoor en naar
dealmakers met het meeste M&A-werk
achter hun naam. Later kwamen daar
jurycategorieën als marketing, business
development en innovatie bij.
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Het juridische speelveld voor deze
prijzenregen was niet eerder zo ruim. De
awards zijn niet uitsluitend meer voor de
advocatuur, maar ook voor het notariaat,
bedrijfsjuristen én – voor het eerst – voor
het meest innovatieve initiatief binnen
het juridisch onderwijs. De vele inzen-

‘Ook na vijftien jaar
blijven de Gouden
Zandlopers meegaan
met de tijd’
dingen voor deze categorie variëren van
legal tech-vakken en samenwerkingsverbanden in het hoger onderwijs tot een
master Legal Management.
Een tweede nieuwe Zandloper is die voor

de meest maatschappelijk betrokken
advocaat, notaris of jurist. Verder zijn de
twee vorig jaar uitgereikte prijzen voor
‘beste innovatie’ en ‘beste legal tech’ samengevoegd tot de categorie Juridische
Innovatie van Nederland.
Een bredere scope vereist een grotere
jury: voor het eerst hebben niet vijf,
maar zeven juryleden met diepgaande
kennis van de markt alle inzendingen
grondig beoordeeld. Zij bogen zich al
op 7 februari 2020 over de tientallen
inzendingen in zeven categorieën. Daar
kwam in de zomer nog een categorie bij:
de eenmalige Resilience Award, voor de
organisatie die in crisistijd heeft aangetoond over veerkracht te beschikken.
Nog eens drie Gouden Zandlopers zijn
uitgereikt op basis van De Stand van de
Advocatuur en het Notariaat 2020. De
winnende kantoren: Dentons (snelste
groeier), Bird & Bird (meeste vrouwelijke partners) en Het Notarieel (grootste
onafhankelijke notariskantoor).
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De Gouden Zandlopers

Nooit eerder had de jury - al ruim voor de coronacrisis
gefotografeerd - zoveel werk aan het goed doorlezen, laten
inwerken en beoordelen van alle inzendingen, bijna tachtig
in totaal. Het inzenden van nominaties in zeven categorieën
was mogelijk van oktober 2019 tot eind januari 2020. Een
week na deze deadline kwam de jury bij elkaar in het Amsterdamse havengebied voor de beraadslagingen, met soms
pittige inhoudelijke discussies tot gevolg. Er is immers zelden direct sprake van een unanieme winnaar: soms moeten
diverse criteria, voors en tegens tot in detail worden afgewogen. Een aantal genomineerden voor de innovatieprijs werd
uitgenodigd om persoonlijk een pitch te komen houden, om
zo hun inzending kracht bij te zetten. In zes categorieën is
de jury uiteindelijk steeds uitgekomen op drie kanshebbers,
waarvan uiteraard een winnaar. Voor de Oeuvreprijs kwam
de jury na lang wikken en wegen op één persoon uit.

Hoe gaat de jury
te werk...
18
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De
jury
stelt
zich
voor...

‘Echt innovatief vindt onze
jury iets als de
rol en het werk
van juristen
een nieuwe,
verfrissende
draai krijgen’
20
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Yu Lian de
Bakker

Bas Beljaars

“De kwaliteit van de inzendingen voor de juridische
innovatie award is dit jaar
heel erg hoog. Echt innovatief
vindt onze jury iets wanneer de rol en het werk van
juristen of zelfs het recht een
nieuwe, verfrissende draai
krijgt. Je kunt echt merken
dat er een sterke focus is
ontstaan op legal innovatie
binnen de juridische wereld.
Zowel de advocaten- en
notariskantoren als het
bedrijfsleven en het juridisch
onderwijs omarmen juridische innovatie. We zien dan
ook allerlei innovatieve initiatieven op diverse gebieden.
En ook de coronacrisis heeft
bijgedragen aan een versterkte focus op digitale innovatie.
Een ding is zeker: legal innovation is here to stay...”

“Veel initiatieven op het
gebied van innovatie hebben
een stevige link met digitale
transformatie. Dat is logisch
en belangrijk, maar laten we
ons daar niet op blindstaren.
Ook buiten de wereld van
nullen en eentjes is er nog zo
veel te winnen om de klant
meer waarde te bieden en het
proces van dienstverlening te
verbeteren.
Cliënten geven al jaren
duidelijk aan wat ze van ons
verlangen: ‘ken mij en ken
mijn business, breng me
ideeën, wees proactief, sluit
aan bij mijn behoeften’. Ik
hoop dat we meer innovaties
gaan zien die juist daar op
mikken, digitaal of anderszins. Uiteindelijk gaat het er
immers om dat de klant echt
een verbetering opmerkt in
de dienstverlening, of het nu
in de vorm van toegevoegde
waarde of meer efficiency is.”

Juryvoorzitter, General
Counsel PVH Europe (Tommy
Hilfiger, Calvin Klein)

Jaap Bosman

Group Director Business
Development, Marketing
& Communications
Loyens & Loeff

Harm Cammel

Partner TGO Consulting

Legal Strategy & Operations
consultant Voxius

“Innovatie gaat over het
ontwikkelen van relevante
verbeteringen in producten
en diensten. Toen wij op
vrijdag 7 februari 2020 als
jury bijeenzaten om alle
inzendingen te bespreken en
beoordelen, kon niemand
voorzien hoe dramatisch
anders de wereld er korte tijd
later uit zou zien.
De dramatische effecten van
het virus op de samenleving
en de economie heeft de
volgorde van onze prioriteiten volledig op z’n kop gezet.
Innovatie staat nu wereldwijd
in het teken van aanpassen
en overleven. Onder druk
hebben we meer innovatie
gezien in twee maanden dan
daarvoor in twee jaar.
De inzendingen voor de nieuwe Resilience Award geven
alvast een voorproefje van de
inspirerende initiatieven die
nog komen gaan. We komen
straks beter en sterker uit de
crisis.”

ADVOCATIE MAGAZINE I OKTOBER 2020

SDU

“Innovatie begint vaak met
een periode van hype: ronkende visies en proposities
suggereren een revolutie
terwijl toepassing in de praktijk nog bescheiden blijft. Zo
ook in de juristerij: de laatste
jaren werden we bedolven
onder verhalen over disruption, innovation en legal tech,
terwijl concrete aansluiting
op de werkelijke behoeften
en wensen van gebruikers
nog beperkt was. Gelukkig
begint de hype over te waaien
en verschuift de focus van het
aanbod naar de vraag.
De inzendingen voor de Gouden Zandlopers onderstrepen
dat. Geen push van disruptive
legal tech, maar praktische
oplossingen die zijn ontwikkeld vanuit gedetailleerd
begrip van concrete klantbehoeften, en waarbij tech een
ondersteunende rol speelt.
Alle inzendingen ademen die
volgende fase: realistisch,
goed doordacht en praktisch
toepasbaar. Precies wat we
nodig hebben.”

SDU

Christ’l Dullaert
Directeur Le Tableau

Nathalie
Gloudemans

Jean Schreurs,

“Innovatie begint met luisteren. Je kunt wel een prachtig
nieuw product bedenken,
maar lost dat de problemen
van je klant op? Onder de
inzendingen voor de Juridische Innovatie van Nederland zaten geen grappige
gimmicks of applicaties waar
niemand op zit te wachten.
Uit de voordrachten bleek
dat de projecten opgezet
waren vanuit de vraag van
de gebruikers, vaak met
de inzet van verschillende
disciplines. Het niveau was
hoog en ons werk als jury was
soms zwaar. Maar wat een
voorrecht is het om uit eerste
hand te zien hoe de juridische
branche nieuwe, creatieve
oplossingen bedenkt én vervolgens ook uitvoert. Want
om echt te innoveren moet
het niet bij luisteren blijven:
je moet ook het lef hebben in
actie te komen.”

“Juridische innovatie kan
vele gedaanten aannemen,
maar is geen doel op zichzelf:
het moet relevant zijn en aansluiten op klantbehoeftes. Bedrijven die hun bedrijfsjuristen, advocaten en notarissen
raadplegen, willen succesvol
ondernemen en verwachten
van hun adviseurs zekerheid,
snelheid en lagere kosten.
De coronacrisis heeft eens
te meer duidelijk gemaakt
dat bedrijven ook van hun
juridische dienstverleners
verlangen dat zij inspelen op
de actualiteit, en dat ze om
kunnen gaan met nieuwe
en veranderende omstandigheden. Juist nu kunnen
juridische dienstverleners
laten zien dat zij in kunnen
springen op de behoeften van
hun cliënt. Legal tech kan de
gewenste innovatie bieden,
maar er is meer. Innovatie
kan ook bestaan uit de juiste
standaard documenten, clausules en beslisbomen waarmee klanten zelf tot de juiste
oplossing kunnen komen.”

Manager proceservaring
Clifford Chance

“Met de Gouden Zandlopers
komen al jaren de beste
innovaties op juridisch gebied
naar voren. Dit jaar heb ik
mijn jurywerk kreunend verricht: er was heel veel en heel
veel goeds. Wat een talent
kom je tegen in de categorie
Young Talent. Hoe moet je
kiezen? De meest innovatieve
juridische dienst: er zakt geen
enkele nominatie door het ijs.
Ze snijden allemaal hout.
Innovatief onderwijs: wat een
mooie programma’s lopen
er. Het hbo laat zeer goed
van zich horen, maar ook
universiteiten komen met
vernieuwende programma’s
voor rechtenstudenten.
Mijn advies; lees dit magazine over de Gouden Zandlopers van voren naar achteren.
Gratis advies van geweldige
winnaars. En kijk voor
menselijke inspiratie naar
de meest maatschappelijke
jurist of de winnaar van de
Oeuvreprijs.”
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Deputy General Counsel
NXP Semiconductors
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Categorie Juridische Innovatie van Nederland

Welke ingenieuze
vondsten helpen
de cliënt écht
vooruit?
Als iets aantoont dat juridische innovatie anno 2020 meer behelst dan
enkel technologie, dan is het wel de grote variatie aan inzendingen voor de
Gouden Zandloper voor beste innovatie. De jury kiest drie baanbrekende
oplossingen die – juist in tijden van corona – zeeën van tijd gaan besparen.
Door Joris Rietbroek | Foto’s: Roel Dijkstra Fotografie

D
De jury koos
voor drie uiteenlopende,
disruptieve
proposities

22

ADVOCATIE MAGAZINE I OKTOBER 2020

SDU

SDU

De jury kreeg innovaties in alle
soorten en maten en met betrekking tot diverse rechtsgebieden
voor de kiezen. Van ingenieuze
oplossingen van ’s lands grootste
advocatenkantoren tot kleinschaliger initiatieven op het snijvlak
van techniek en kennisdeling,
met voor zich sprekende namen
als de MediationMessenger of
Schuldhulp.tv.
Als belangrijkste criterium voor
de beoordeling van de nominaties
stelde de jury zichzelf de vraag

ADVOCATIE MAGAZINE I OKTOBER 2020

hoe de betreffende innovatie
tegemoet komt aan een duidelijke klantbehoefte. Hoe groot is
de toegevoegde waarde, of wordt
in elk geval de waardeperceptie
verbeterd? En zo nee, worden
processen dan efficiënter zodat
de tarieven omlaag kunnen – of
gaan vooral de winstmarges
omhoog –? Met deze vragen in
het achterhoofd komt de jury uit
op een top drie van zeer uiteenlopende proposities, die ieder op
hun eigen manier innovatief en
disruptief zijn.
De winnaar van vorig jaar, Allen &
Overy, springt opnieuw boven het
maaiveld uit met een ingenieus
huurcontract in het kader van de

circulaire economie en products
as a service. Een juridisch-technische en vakinhoudelijke vernieuwing die het Nederlandse recht
vooruithelpt.
Clifford Chance helpt het notariaat en zijn zakelijke cliënten
vooruit met CC Dr@ft; een automatiseringssysteem voor notariële documenten dat zowel de
notaris als zijn cliënten tot 90%
tijdsbesparing kan opleveren.
Softwareontwikkelaar Berkeley
Bridge wil iets doen aan de
regeldruk voor burgers en ondernemers, met het hagelnieuwe
Digitaal Stelsel Omgevingswet.
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De winnaar:
CC Dr@ft van
Clifford Chance
“CC Dr@ft is baanbrekend voor het notariaat,” aldus
de jury. “Clifford Chance heeft arbeidsintensief
bulkwerk geautomatiseerd en weet zo zelfs interne
processen bij klanten te verbeteren.”
‘CC Dr@ft – Corporate Structuring’ is een in samenwerking met een cliënt ontwikkeld systeem voor notariële
documentautomatisering. Cliënten kunnen eenvoudig
zelf documenten genereren vanaf hun desktop. Zodra
de klant alle vereiste informatie heeft verstrekt,
ontvangt de notaris automatisch een bericht. Het notariële team neemt de stukken en notariële akten digitaal
van de klant over voor het reguliere controlewerk,
waarna de akten snel gepasseerd kunnen worden. Het
resultaat: tot 90% tijdwinst voor notaris én klant.
“We draaien onze dienstverlening om: niet de notaris,
maar de klant neemt het voortouw,” zegt notaris en
medebedenker Mark Jan Arends. “Normaal gaan
conceptakten voor passering nog zes keer heen en
weer. Voor een cliënt die dit soort werk aan de lopende
band heeft, kan dit nu veel efficiënter.” Cliënten sluiten
een licentieovereenkomst af. Voor de notariële kwaliteitscontrole van de documenten gelden vaste tarieven.
De tool gaat de manier van werken binnen het notariaat
veranderen; dat was vóór de coronacrisis al Arends’
overtuiging. Die is met de corona-uitbraak, waardoor
we massaal thuiswerken, alleen maar verder gesterkt.
“CC Dr@ft stelt ons in staat om online, op afstand
transacties af te ronden,” aldus Arends. “Zo blijkt maar
hoe belangrijk innovatie is als je plotseling te maken
krijgt met zo’n extreme situatie.” Bang voor kritiek
vanuit de beroepsgroep (‘Je wordt een stempelkantoor’,
‘je geeft akten weg’) is hij niet. “De belehrungsplicht
en kwaliteitscontrole blijven, contact met cliënten is er
volop. We geven alleen de voorbereiding uit handen. Ik
zeg: als het notariaat dit soort innovatie niet omarmt,
dan bestaat het vak over vijftien jaar niet meer.”
Bram Kocken, Iva Celic en Mark Jan Arends
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Runner-up: Allen & Overy –
PaaS-oplossing zonnepanelen
Allen & Overy heeft een ‘bankable
structuur’ bedacht ter vereenvoudiging van projecten in de energietransitie en de kringloopeconomie.
De concrete toepassing: een nieuw
soort huurcontract in de geest van
circulaire economie en product as
a service (waarbij niet de gebruiker,
maar de producent eigenaar blijft),
voor de installatie van zonnepanelen op daken. In het contract zijn
zowel het ligrecht als het wegneemrecht vastgelegd. Opstalrechten
vestigen is zo niet meer nodig; het
gaat om gebruikersrechten.
“De PaaS-oplossing die ons team
heeft bedacht is een baanbrekende
structuur, omdat het een belangrijke vereenvoudiging betekent
voor het regelen van de vereiste
gebruiksrechten voor projecten in
het kader van de energietransitie en
circulaire economie,” aldus partner
Werner Runge. “De oplossing
kan snel worden toegepast en is
eenvoudig uitlegbaar aan eigenaren
van woningen en biedt de benodigde bescherming aan de eigenaar
van de zonnepanelen en diens
financier.”
ABN Amro heeft deze contractvorm
inmiddels geaccepteerd als nieuwe
financieringsstructuur. Het kan
bijvoorbeeld ook worden gebruikt
door ontwikkelaars van windparken
voor de aanleg van kabels in de
grond.
De jury over deze ingenieuze
vondst: “Dit is baanbrekend voor
de markt en betekent echt een
verbetering voor de cliënt. Het is
bovendien onderdeel van wat advocaten ook zouden moeten doen:
het Nederlandse recht vooruit
helpen. Daarvoor ga je toch rechten
studeren?”
Baris Koca en Werner Runge
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Runner-up:
Berkeley Bridge – Digitaal
Stelsel Omgevingswet (DSO)
Berkeley Bridge, maker van beslisboomsoftware, heeft met het oog
op de nieuwe Omgevingswet het
Digitaal Stelsel Omgevingswet
(DSO) ontwikkeld.
Met deze toepassing, die aansluit
bij een nieuwe voorziening van de
overheid, kan elke burger met een
klik op de kaart van Nederland zien
welke wet- en regelgeving er op die
plek geldt.
Als gevolg van de per 1 januari
2022 in te voeren Omgevingswet
wordt allerlei wetgeving namelijk
gedecentraliseerd naar gemeenten,
provincies en waterschappen. “In
deze toepassing komen geografische informatie, beslisbomen en
wet- en regelgeving samen,” zegt
ontwikkelaar Rob van de Plassche.
“Beslisbomen helpen te bepalen of
iets al dan niet vergunningsvrij of
vergunningsplichtig is, op basis van
informatie aangeleverd door de overheden. Hun doel is om zo de regeldruk voor burgers en ondernemers
te verminderen.”
De toepassing moet zich weliswaar
nog bewijzen, ziet de jury, maar ‘het
komt zo te zien ontzettend goed
tegemoet aan de behoefte van de
klant. Berkeley Bridge heeft met
behulp van bestaande technologie
en content uit meerdere bronnen
iets heel transparants en begrijpelijks gemaakt, en laat ook nog eens
zien dat ware innovatie mogelijk is
zonder torenhoge budgetten.”

Rob van de Plassche
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CATEGORIE Legal Design

Nu ook voor het
contract van
de toekomst
Het gebruik van legal design en infographics om complexe juridische materie te
visualiseren, lijkt steeds wijder verbreid. De Gouden Zandloper voor het beste Legal
Design is in 2020 voor de derde keer toegekend, maar niet eerder kreeg de jury
zoveel inzendingen onder ogen als dit jaar.
Door Joris Rietbroek

V
Stibbe gooit
voor het derde jaar op rij
hoge ogen

28

Visualisaties kunnen als geen
ander helpen om een doorgaans
in lange lappen tekst vervat juridisch probleem inzichtelijker te
maken. Steeds meer advocatenkantoren maken dan ook gretig
gebruik van toegankelijke legal
designs en infographics, bijvoorbeeld om namens de cliënt hun
punten kracht bij te zetten in de
rechtszaal. Een visual van Stibbe,
het kantoor dat voor het derde
jaar op rij hoge ogen gooide bij
de jury, valt in deze categorie en
geeft in dit specifieke geval de
feitelijke situatie in een depot van
cliënt PostNL weer.

Meerdere inzendingen van dit
jaar vallen echter op juist omdat
ze niet voor eenmalig gebruik in
de rechtszaal zijn bestemd. En
het zijn allang niet meer enkel de
grote Zuidas-kantoren die legal
design inzetten. Onder de inzenders van dit jaar is ook een van de
grootste Zuid-Nederlandse advocatenkantoren, Boels Zanders,
dat met liefst vier designs
aantoont dat het gebruik van
infographics ook buiten de Zuidas
ingeburgerd aan het raken is.
Het gaat bovendien om beeldmateriaal waar meerdere cliënten
hun voordeel mee kunnen doen.
Het kantoor nomineerde zich
onder meer met infographics
over de Wet Arbeidsmarkt in
Balans en de Wet normalise-

ring rechtspositie ambtenaren
(Wnra), maar greep de aandacht
van de jury pas echt met een zeer
relevante infographic in reactie op
de actuele stikstofproblematiek.
Die haakt in op de PAS-uitspraak
(Programma Aanpak Stikstof) die
de Raad van State eind mei 2019
deed.

De winnaar: Patroon Legal Design
Patroon Legal Design (voorheen Fornier Legal Design) maakt voor het tweede jaar op rij de meeste
indruk op de jury, en zet daarom een tweede Gouden Zandloper voor Legal Design in de prijzenkast.

Maakte het bureau uit Amsterdam-Noord vorig jaar indruk met
inventieve animaties voor het vak
Goederenrecht van de Law Firm
School, dit jaar winnen de advocaat-designers met hun poging
een klassieke contractvorm klaar
te stomen voor de toekomst.
In opdracht van de Nederlandse
ontwikkelingsbank FMO – die
investeert in het bedrijfsleven in
ontwikkelingslanden – bogen de
advocaat-designers zich over een

Ook relatief nieuw is een visueel
contract: Patroon Legal Design
(voorheen Fornier Legal Design,
opgericht door Maurits Fornier
en Sera Visser) laat zien hoe een
‘term sheet van de toekomst’
eruit ziet, dat jarenlang door tal
van partijen gebruikt kan worden.
Het is verheugend om te zien hoe
de juristerij legal design en infographics definitief heeft omarmd
en daarbij steeds creatiever inzet.
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complexe term sheet, waarin de
uitgangspunten van een mogelijke lening uiteen worden gezet.
Het doel van de modernisering
van dit contract was vooral om
het transactieproces transparanter en efficiënter te maken,
zodat duidelijker naar voren komt
wat er zowel van FMO als van
de ontvanger van de lening kan
worden verwacht. Dit moet leiden
tot kortere doorlooptijden en een
efficiënter proces.

De jury is net als vorig jaar
unaniem vol lof over deze prestatie van Patroon Legal Design.
“Deze bijdrage zal veel impact
hebben op het juridische veld.
Het is lastige materie die heel
begrijpelijk is gemaakt. Het beeld
versterkt nadrukkelijk de tekst,
het is geen plaatje om het plaatje,
Daarbij is het juist niet bestemd
voor eenmalig gebruik. Dit mag
met recht een term sheet van de
toekomst heten.”
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Runner-up: Boels Zanders

Runner-up: Stibbe

De enorme impact van de PAS-uitspraak van de Raad van State bracht enkele
bestuursrechtadvocaten van Boels Zanders op het idee voor een inzichtelijke infographic over de implicaties.

Stibbe won in 2018 de eerste Legal Design Gouden Zandloper en maakt voor het
derde jaar op rij deel uit van de eredivisie, deze keer met een visual voor cliënt PostNL.

De visual omvat een soort beslisboom met punten waarmee in
deze nieuwe situatie rekening
moet worden gehouden bij het
aanvragen van een projectvergunning, of het kunnen laten vaststellen van een bestemmingsplan,
zodat ze voldoen aan de habitatrichtlijn.
“Een voor veel mensen ingewikkeld en onduidelijk proces wordt
op een eenvoudige wijze toege-

Met deze visualisatie konden
de advocaten van Stibbe werkprocessen en fysieke situaties
beter inzichtelijk maken voor de
rechtbank, en wel in een zaak voor
PostNL tegen FNV. De vakbond
stelde dat PostNL gebruik maakte
van contracting om minder te
betalen voor de inzet van arbeidskrachten via derde partijen.
De visual toont het proces van
pakketverwerking en de plat-
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licht, waarbij met name duidelijk
wordt dat er wel degelijk nog
mogelijkheden zijn na de PAS-uitspraak,” stellen advocaten Xander
Wynands en Silvie Joosten in hun
inzending. Naar eigen zeggen
heeft de infographic al de nodige
positieve feedback van cliënten
opgeleverd.
Van de vier infographics die Boels
Zanders instuurde, sprong deze er
voor de Gouden Zandlopers-jury

met kop en schouders bovenuit.
“Als gevolg van de PAS-uitspraak
zitten veel partijen nu met de
handen in het haar. Boels Zanders
weet met deze visual enige
houvast te bieden in het kader
van een zeer acuut maatschappelijk probleem. De infographic
is zodoende niet alleen zeer relevant, maar ook nog eens superhelder.”
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tegrond van het PostNL-depot,
waarin is aangegeven wie zich op
welke plek in het depot bevindt
tijdens dat proces.
Mede aan de hand van de visual
legden de advocaten uit waarom
de werkelijkheid anders was dan
FNV stelde. Wel werd de zaak
uiteindelijk gewonnen door de
vakbond.
De jury: “Hoewel de juridische
complexiteit van de zaak in

dit legal design niet echt naar
voren komt, is deze visual wel
heel concreet en functioneel, en
daarmee zeer toepasbaar. Bij
een rechter die om nadere uitleg
vraagt, ben je als advocaat met
een visual als deze achter de hand
beslist in de lead. Deze advocaat
bepaalt op dat moment het
verhaal.”
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In balans met Taxvice
Meer tijd voor je klant en fiscale inhoud.
Minder randzaken.

Ieder advocatenkantoor komt een keer voor de keuze te staan: “We moeten ons praktijkmanagementsyteem
(PMS), het softwarehart van ons kantoor, vervangen”. Maar hoe begint u aan zo’n traject? Waar moet u over
nadenken? En wat kunt u leren van andere kantoren? Wij hebben alles voor u op een rij gezet in een 40
pagina’s tellend e-book: Praktijkmanagementsystemen - De juiste ICT kiezen voor de juridische praktijk:

Taxvice

Je wilt voldoende tijd hebben om de beste dienstverlening te bieden aan
jouw klanten met het accent op fiscale inhoud. Maar in de praktijk merk
je dat de randzaken in het adviesproces teveel tijd in beslag nemen. Tijd
die niet ten koste mag gaan van kwalitatief hoogwaardige en creatieve
adviezen.
De cloud software Taxvice biedt procesondersteuning en brengt de juiste
balans tussen klantinventarisatie, analyse, advisering en uitvoering.
Fiscale inhoud, processen en datastromen komen eenvoudig bij elkaar.

Taxvice brengt balans in jouw fiscale adviesproces.

Ga voor meer informatie naar sdu.nl/taxvice

•
•
•
•
•
•
•
•

Wat is een PMS?
Waarom een PMS?
De rol van uw accountant
Drie typen PMS’en
Landschapsoverzicht aanbieders
Een wensen- en eisenlijst maken
Een extern adviesbureau:
Wanneer zet u dat in?
Mijn wensen- en eisenlijst

•
•
•
•
•
•
•

Inventarisatiefase
Functioneel versus financieel
Leverancierskeuze: welke 9
vragen moet u stellen?
Onderhandelen
Migratie: wat kunt u verwachten?
Adoptie
Verklarende woordenlijst

Download het e-book of vraag uw
hardcopy aan via de QR-code, of op
www.lexxyn.nl/praktijkmanagementsystemen
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prachtige missie gevonden. Advocaten
vervullen immers een belangrijke
rol: onder meer dankzij hen hebben
mensen toegang tot het recht. Als
advocaten het werken onmogelijk
wordt gemaakt, hebben velen dat dus
niet. Daarom bied ik ondersteuning en
besteed ik daar veel tijd aan.”

CATEGORIE Meest Maatschappelijk Betrokken Jurist

Strijden voor
mens en milieu

Minder donaties
door coronavirus

Dit jaar is er voor het eerst een Gouden Zandloper uitgereikt
aan de meest maatschappelijk betrokken jurist. Hoewel juristen per definitie een maatschappelijke functie hebben, speurde de jury voor deze award naar een advocaat, notaris of jurist
die extra opvallend engagement laat zien.

De gepassioneerde winnaar:
Irma van den Berg

Door Rik Haverman | Foto’s: Roel Dijkstra Fotografie

J
De winnaar
en runnersup hebben
hun strijd
voor mensenrechten
en milieu
gemeen
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Juristen hebben een maatschappelijke taak; dat is een gegeven.
Toch zijn er juristen die zich, met
hun set juridische skills, extra
engageren. Voor deze nieuwe
onderscheiding werden dan ook
verschillende professionals voorgedragen. Uiteindelijk werden
drie inzendingen genomineerd:
Jan van de Venis, Irma van den
Berg en het Urgenda-duo Freerk
Vermeulen en Koos van den Berg.
Hun gemene deler: mensenrechten en het milieu.

Voor de jury was het een uitgemaakte zaak: Irma van den Berg is de meest
maatschappelijk betrokken jurist van 2020. De partner van Six Advocaten is
expert op het gebied van bestuursrecht en zet zich daarnaast al dertien jaar
in voor Lawyers for Lawyers.

Voorafgaand aan de proclamatie
van de winnaar delibereerde de
jury erop los: wat verdient meer
waardering? Maatschappelijk
werk als primaire inkomstenbron,
of vrijwilligerswerk waarbij de
juridische vaardigheden worden
ingezet? Een hoop gewik en
geweeg, dat uiteindelijk resulteerde in een patstelling: voor
beide valt iets te zeggen. Een
slotsom die weerspiegelt in de
uiteindelijke genomineerden
en winnaar. Gelukkigen die zich
overigens, net als iedereen, in
hun engagement geconfronteerd
zagen met Covid-19. Vooral in
negatieve zin, maar soms bood
corona ook kansen.

De stichting ondersteunt wereldwijd
advocaten die in hun beroepsuitoefening worden bedreigd. Van den Berg
woont hiervoor zittingen bij als internationale waarnemer, geeft lezingen,
spreekt bij de VN en geeft trainingen in
landen als Turkije, Oeganda en Congo.
Sinds 2009 is zij bestuurslid van
Lawyers for Lawyers, en sinds vorig
jaar voorzitter.
Volgens de jury is haar nevenwerk van
groot belang: de rechtsstaat staat
onder druk, en moet daarom worden
beschermd. Juist dat is wat Van den
Berg met volle overtuiging doet. Ze zet
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zich wereldwijd in om ervoor te zorgen
dat advocaten vrij hun beroep kunnen
uitoefenen. Ze is een hoeder van de
advocatuur, een belangrijk onderdeel
van diezelfde rechtsstaat, en dat al zo
lang.
Van den Berg weet het motief voor
haar engagement kraakhelder te
verwoorden: “Lawyers for Lawyers
wil ervoor zorgen dat alle advocaten
wereldwijd in vrijheid en onafhankelijkheid hun werk kunnen doen. We
ondersteunen daarom collega’s overal
ter wereld die in de problemen komen
door hun werk. Ik heb dat altijd een

In de afgelopen maanden heeft het
coronavirus haar werkzaamheden voor
Lawyers for Lawyers behoorlijk beïnvloed. “Advocaten over heel de wereld
worden door Covid-19 getroffen. Zeker
advocaten die in – overvolle - gevangenissen zitten, zoals in Turkije of Iran.
Voor hen hebben wij via social media
aandacht gevraagd, petities ingediend
en zelfs een advertentie geplaatst in
Turkse kranten. Ook is door het virus
de trial monitoring in Turkije tijdelijk tot
stilstand gekomen, omdat we er niet
heen kunnen.”
Van den Berg geeft verder aan dat
Lawyers for Lawyers, net als veel
andere goede doelen, te kampen heeft
met een terugval in donaties, omdat er
geen fondsenwervingsevenementen
georganiseerd kunnen worden.

Combineren met
de corporate praktijk
Naast haar vrijwilligerswerk is de
meest maatschappelijk betrokken
jurist al circa achttien jaar werkzaam
in de corporate praktijk. Valt dat te
combineren met haar activiteiten
voor Lawyers for Lawyers? Van den
Berg: “Dat ik naast een commerciële
praktijk zoveel tijd kan besteden aan de
stichting, komt omdat ik vier dagen in
de week ben gaan werken. Daarnaast
biedt mijn kantoor mij de ruimte. Wat
geweldig is.”
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Freerk Vermeulen en
Koos van den Berg

De runner-up met complimenten:
Jan van de Venis

De runner-up die geschiedenis schreef:
het Urgenda-duo

“De kern van mijn werk is het recht zo laten werken dat het een
duurzame toekomst bestendigt of mogelijk maakt.”

“Het was om verschillende redenen buitengewoon belangrijk
en eervol dat ik in deze zaak bijstand heb mogen verlenen.
Onder andere vanuit rechtstatelijk perspectief.”
– Freerk Vermeulen

Jan van de Venis, eigenaar van
JustLaw, is een advocaat gespecialiseerd in mensenrechten op
het snijvlak van duurzaamheid en
milieu. Vanuit zijn kantoor verricht
hij deels zijn maatschappelijk werk.
Van de Venis draagt bij aan meerdere campagnes, rechtszaken en
initiatieven binnen zijn specialisatie.
Hij bracht bijvoorbeeld onbezoldigd
het Groninger gasdossier opnieuw
onder de aandacht bij de VN.
Verder traint en adviseert hij onder
andere bedrijven, ngo’s en politici
wereldwijd op ‘zijn’ thema’s. Tot slot
is hij gastdocent, bestuurder voor
verschillende mensenrechten- en
milieuorganisaties en kandidaat
voor de Eerste Kamer namens
GroenLinks. Een manusje van alles,
die Van de Venis, van wie ook de
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jury onder de indruk is.
De effecten van de corona-uitbraak
hebben het werk van Van de Venis
tot op zekere hoogte beperkt, maar
ook verrijkt en zelfs uitgebreid. “Ik
kon bijvoorbeeld niet naar Tanzania
om daar voor een VN-rapport
met lokale en inheemse groepen
te spreken over mensenrechtenschendingen gelinkt aan natuur en
leefomgeving,” legt hij uit. “Maar
ik ben nu ‘digitaal’ goed met ze in
contact, dat contact was er voor
corona minder.” Verder viel onder
meer Van de Venis zijn gastcollege - over klimaatverandering,
mensenrechten en de rol van het
bedrijfsleven - bij de Nyenrode Business Universiteit bijna in duigen.
“Uiteindelijk is het college razendsnel omgebouwd naar een digitale

variant, die ook op het intranet
van de universiteit staat, zodat alle
studenten het college nog eens
rustig kunnen terugkijken.”
Daarnaast ziet hij als gevolg van
de pandemie een enorme bewustwordingsslag ten opzichte van zijn
thema’s. Van de Venis: “Het virus
laat zien hoe druk en vervuild onze
wereld in feite is. Zo valt op dat het
virus mensen in gebieden met meer
luchtvervuiling harder treft. En
onder meer het lawaai van Schiphol
was plots verdwenen, waardoor
bijvoorbeeld de vraag rijst: hoeveel
herrie is acceptabel?” Samen met
jongeren(organisaties) richtte Van
de Venis daarom in NRC een brief
aan de politiek. De kernboodschap?
Verander dit soort misstanden
voorgoed; voor de mensen nu én
toekomstige generaties, en erken
het grondrecht op een schoon en
gezond leefmilieu.
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Koos van den Berg en Freerk
Vermeulen vertegenwoordigden samen duurzaamheidsorganisatie Urgenda bij de
Hoge Raad in de klimaatzaak
tegen de Nederlandse Staat.
Dit deed Vermeulen pro bono
namens NautaDutilh; Van
den Berg werkt voor Höcker
Advocaten. De knikkers? Broeikasgassen verminderen in
Nederland. Urgenda vindt dat
de overheid daarvoor te weinig
doet, en spande daarom in
2013 een zaak aan. Uiteindelijk
leidde dit tot een cassatieprocedure, die in december 2019
mede dankzij Vermeulen, Van
den Berg en hun teams in het
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voordeel van Urgenda werd
beslecht. Conclusie: de bescherming tegen klimaatverandering
is een mensenrecht, en de
overheid behoort daartegen
op te treden. “Een historische
uitspraak, en een mijlpaal in de
strijd tegen klimaatverandering,”
zo vond ook de jury.
Op het moment van die
uitspraak kon nog niet niemand
vermoeden dat een virus enkele
maanden later acuut zou zorgen
voor een verminderde uitstoot
van broeikasgassen, als gevolg
van minder verkeer en industriële activiteiten. In het parlement gingen dan ook stemmen
op dat er geen extra maatre-

gelen nodig zijn om de - door
de uitspraak van de Hoge Raad
- verplichte vermindering van
uitstoot te behalen (25 procent
minder dan in 1990).
“Urgenda is vervolgens in overleg
gegaan met het kabinet, en heeft
daarbij verschillende zaken
duidelijk gemaakt,” vertelt Koos
Van den Berg. “Bijvoorbeeld dat
corona weliswaar tot een tijdelijke
vermindering in uitstoot leidt,
maar dat deze dip niet groot
genoeg is om te voldoen aan de
eis van 25 procent.”
Uiteindelijk heeft Urgenda 53
maatregelen gepresenteerd
aan het kabinet, wat vervolgens
resulteerde in een brief van de
regering aan de Tweede Kamer
over de uitvoering van de Urgenda-uitspraak. Hierin zijn structurele en ingrijpende maatregelen
aangekondigd.
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COLUMN

Van weerstand naar leerstand
We maken het vaak mee. Advocaten die intervisie als een
onnodige verplichting ervaren. Lekker in de weerstand: “Ik heb
geen dilemma, waarom moet dit? Wat is intervisie eigenlijk?” –
Heerlijk.
Intervisie dwingt de deelnemers om eerst vragen te stellen en om
hun oordeel, advies of oplossing zo lang mogelijk uit te stellen.
Voorbeeld: een casusinbrenger vraagt zich af hoe hij moet omgaan met een belangrijke cliënt die regelmatig te laat betaalt. Te
snelle adviezen: Dagvaarden! Stop met werken! Verhelderende
vragen: Vertel eens over de gemaakte afspraken? Wat voor cliënt
is het? Ben je bang überhaupt niet betaald te krijgen? Wat gebeurt
er met je als er te laat wordt betaald?
In het voorbeeld bleek de casusinbrenger niet bang om niet betaald te krijgen. Hij verwachtte van zijn cliënt dat die zich, in ruil
voor zijn scherpe tarieven, zou houden aan de betalingstermijnen.
Door de vragen te beantwoorden, ontdekte de casusinbrenger
(niet eerder dan) tijdens de intervisie dat hij het gedrag van zijn
cliënt vooral ervaarde als een gebrek aan respect en waardering.
Na de intervisie besloot hij zijn gevoel te bespreken met zijn
cliënt: met succes.
Bij een dergelijke ‘ontdekking’, breekt bij advocaten in de
weerstand ook vaak een inzicht door: het inzicht dat ze te snel
hebben geoordeeld en ze beter eerst vragen kunnen stellen. Heb
ik ervaring met intervisie? Waar komt mijn weerstand vandaan?
Ben ik nog wel nieuwsgierig? Los ik altijd alles alleen op? Is dat
de automatische piloot of ben ik nog kritisch genoeg? Waarom
zou de Orde intervisie eigenlijk omarmen? Waarom zou intervisie
al jaren gemeengoed zijn onder bijvoorbeeld artsen, psychologen
en mediators?
En zo schuift iedereen langzaam maar zeker van weerstand naar
leerstand.

www.intervisie-advocatuur.com

Bio Tjeerd Poot
Tjeerd Poot is de oprichter van Intervisie Advocatuur
en tevens advocaat. Hij begon zijn carrière binnen de
algemene praktijk. In het vervolg van zijn carrière specialiseerde hij zich steeds verder in het arbeidsrecht en
privacy. Hij volgde de specialisatie-opleiding Arbeidsrecht
en Privacy. Tjeerd staat zowel werkgevers als werknemers
bij. Daarnaast houdt hij zich bezig met het toegangsbeleid aan de poorten van de Rotterdamse haventerminals
waar het onder andere gaat om alcohol-, drugs- en
medicijncontroles.

Bouw een zandbak
voor juridische
innovatie
Jeroen
Zweers
is Legal
Innovation
consultant
bĳ NOUN. Hĳ
was eerder
als innovator verbonden aan
Dirkzwager
en Kennedy Van der
Laan.

Er wordt de laatste tijd veel gesproken over juridische innovatie. Als medeoprichter van Dutch
Legal Tech denkt men nogal eens dat ik (‘die
IT-jongen’) het in dat kader vooral heb over technologische innovatie. Maar dat is zeker niet zo.
Legal tech gaat voor mij vooral over cultuurverandering.

Het woord tech in legal tech zet de lezer wellicht op
het verkeerde spoor. Natuurlĳk gaat het over technologie, maar technologie is alleen interessant als het
bĳdraagt aan een bredere verandering. Mĳn definitie
van legal tech: het toekomstproof maken van het juridisch domein. Dat gaat allereerst om een verandering
van cultuur. En ja, dat toekomstbestendig maken gaat
meestal gepaard met technologie.
De huidige cultuur binnen de meeste juridische
bedrĳven en afdelingen kenmerkt zich door regels
en procedures die nageleefd moeten worden. In zo’n
beheersgerichte cultuur ontbreekt
het aan een voedingsbodem
voor verandering. Verandering
is lastig en wordt onvoldoende
gestimuleerd. Dat is op zich
logisch; juristen zĳn (en worden
nog steeds!) opgeleid om vooral
binnen de lĳntjes te kleuren.
Maar zonder verandering geen
vooruitgang. Wil het juridisch
domein ook over vĳftien jaar nog
bestaansrecht hebben, dan moet
er echt wat in beweging komen.

Juristen moeten
een sprong in
het diepe durven
wagen en gaan
experimenteren

Juristen moeten een sprong in het diepe durven
wagen en gaan experimenteren. Niet zozeer met technologische mogelĳkheden, maar vooral met andere
manieren van dienstverlening. De klant verandert
namelĳk ook en verwacht dat dienstverlenende
bedrĳven mee transformeren en blĳven voorzien in
hun veranderende behoeften. Ga bĳvoorbeeld eens
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op een andere manier met je klant in gesprek, met
de benen op tafel, over de uitdagingen die de klant
ervaart en waar hĳ ’s nachts wakker van ligt. Met
die kennis kun je echte waarde toevoegen als trusted
advisor.
Ik begrĳp echt wel dat het juridisch domein zich niet
zomaar leent voor experimenten. De vele regels zĳn er
met een reden. Maar experimenteren kan ook ‘veilig’.
Kĳk bĳvoorbeeld naar de regulators in de financiële
sector: zĳ hebben zogenoemde ‘regulatory sandboxes’ opgericht, waar het binnen een gecontroleerde
omgeving en onder toezicht van een toezichthouder
mogelĳk is om – los van regelgeving – te experimenteren met innovatieve bedrĳfsmodellen of producten
en diensten.
In de Amerikaanse juridische sector is dit voorbeeld
overgenomen door het Utah Supreme Court en de
California State Bar. Zo’n gecontroleerde omgeving
maakt het mogelĳk dat we kansrĳke initiatieven als
KVdL | Sync en BrandMR de ruimte kunnen geven.
En in deze omgeving zouden we ook met goede
kwalitatieve datasets kunnen werken, verstrekt door
advocatuur, rechterlĳke macht en rechtsbĳstandsverzekeraars, om te bouwen aan nieuwe producten
en nieuwe werkwĳzen of zelfs nieuwe verdienmodellen. Nu ontbreekt het ons aan deze data waardoor
de oplossingen kwalitatief te wensen overlaten. Als
bestuurslid van de European Legal Tech Association
(ELTA) maak ik me hard voor een internationale
‘zandbak’.
We kunnen veel leren over een liberaler stelsel van de
landen om ons heen, zoals uiteraard Groot-Brittannië,
maar ook Spanje en Zweden. Alleen door te experimenteren kunnen we leren waar de kansen van de
toekomst liggen. Ik roep juristen op om, samen met de
beroepsorganisatie en verantwoordelĳke ministeries,
een veilige omgeving te creëren waarbinnen zĳ echt
los kunnen en mogen komen van het strakke keurslĳf.
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CATEGORIE Innovatief Juridisch Onderwijs

Dé innovatieve
opleiding voor de
futureproof jurist
Shagoia Mafi, Joort Visser en Lydwine Wilod-Versprille

Het juridische werkveld verandert, en het juridisch onderwijs springt
daar steeds slimmer op in. Alle reden om een nieuwe Gouden Zandloper in het leven te roepen: die voor innovatief juridisch onderwijs.

De winnaar: minor Legal Consultancy &
Analytics – Hogeschool van Amsterdam

Door Rik Haverman | Foto’s: Roel Dijkstra Fotografie

E

Een moderne juridische opleiding fungeert als kweekvijver
voor Nederlandse juristen die
futureproof zijn; de zogenoemde
T-shaped juristen. Kenners van
de wet, die tegelijkertijd zowel
tech-savvy als volledig Lean zijn.
Rechtsgeleerden met kennis van
big data en een projectmatige
houding ten opzichte van hun
werk. Want dat wordt anno 2020
van een jonge jurist verlangd.
Met louter feilloze kennis van
het wetboek kom je er niet
meer. Cliënten willen meer: een
moderne jurist, die meedenkt
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Voor de jury stak één initiatief boven de rest uit: de minor Legal Consultancy
& Analytics van de Hogeschool van Amsterdam. Een curriculum waarbij de
student en de juridische sector elkaar ontmoeten.

met de organisatie en voor wie
technologie een tweede natuur is.

De studenten leren om te ondernemen en te adviseren binnen het
legal tech-werkveld door vanuit hun
eigen fictieve startup te werken aan
opdrachten. Die zijn verstrekt door
opdrachtgevers uit de juridische
markt. Ook krijgen ze de kans om
stage te lopen, zodat zij zich verder
kunnen specialiseren en onderscheiden op de arbeidsmarkt als techsavvy jurist.
Die verwevenheid met de juridische
praktijk is voor de jury van grote
waarde. Deze is namelijk niet gangbaar in het onderwijs, en daarom een
belangrijke innovatie. Er wordt niet
alleen kennis geleverd, maar ook actief
met de theorie aan de slag gegaan.

De Gouden Zandloper voor Innovatief Juridisch Onderwijs is voor
die opleiding of cursus die actief
bijdraagt aan de ontwikkeling van
de moderne jurist. Dat hoeven
niet alleen hbo- of universitaire
opleidingen te zijn; interne opleidingen van advocatenkantoren of
ondernemingen komen evengoed
in aanmerking. Zolang het initiatief in kwestie op termijn maar
bijdraagt aan de transformatie
van de juridische dienstverlening.
Om te laten zien wat er allemaal
gebeurt aan onderwijsinitiatieven,
zijn alle inzendingen die de jury
ontving op de volgende pagina op
een rij gezet.
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Waarom eigenlijk? Joort Visser, docent
aan de HvA en coördinator van de
minor, legt uit:
“We hebben deze minor ontwikkeld
omdat er een heleboel digitale ontwikkelingen in de juridische sector plaatsvinden. Als opleiding willen we daar
zo goed mogelijk op aansluiten. Met
partners uit het werkveld hebben we
daarom gekeken naar waar de praktijk
behoefte aan heeft, en vervolgens daar
de minor op afgestemd. Zo kweken we
juristen die tech-savvy zijn en de praktijk reeds kennen vanuit hun opleiding.”

Aanpassen, verbeteren
en innoveren
Het coronavirus heeft ook zijn weer-

slag gehad op deze minor, die in het
afgelopen semester nog niet doorging.
Visser: “De corona-uitbraak heeft
gezorgd voor een hectische periode,
waarvan het einde nog niet in zicht
is. Maar de situatie bood ons wel de
kans om het onderwijs van de minor te
verbeteren en innoveren.”
Hierbij houden Visser en team oog
voor de geldende coronamaatregelen.
“Het onderwijs wordt voortaan grotendeels digitaal verzorgd, door middel
van Microsoft Teams, met daarnaast
enkele contactmomenten,” vertelt
Visser. “Verder hebben we inhoudelijk
onze opdrachten aangescherpt en
is het onderwijs voortaan ontwikkelingsgericht. Dat wil zeggen: in plaats
van een student te beoordelen op
resultaat, kijken we naar zijn of haar
ontwikkeling; naar welke stappen zijn
genomen en wat daarvan is geleerd.”
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De overige
inzenders
Hieronder een overzicht van de overige
inzendingen voor de nieuwe Gouden Zandloper-categorie Innovatief Juridisch Onderwijs.
Gezamenlijk met de winnaar en de runners-up
vormen zij een fraaie staalkaart van innovatie
in het juridisch onderwijs anno 2020.

Reinout Vriesendorp, Jessie Pool en Yorick van Benten

Runner-up:
de Legal Business Game –
Universiteit Leiden
“Met de Legal Business Game richten we ons op andere vaardigheden dan alleen maar juridische inhoudelijke kennis.” – Jessie
Pool, PhD-fellow en coördinator Legal Business Game

Angelique Greiner en Hanneke Muijs-van Es

Runner-up: Talent Ontwikkel
Programma (TOP) – NautaDutilh

Ook de afdeling Ondernemingsrecht van de Universiteit Leiden
heeft een innovatief, praktijkgericht initiatief in het leven
geroepen: de Legal Business
Game. Studenten maken door
de game spelenderwijs kennis
met de ondernemingsrechtpraktijk. Dit via interactieve
teamopdrachten waarbij ze
leren belangen van fictieve,
ondernemende cliënten zo
goed mogelijk te behartigen.
Ze doen zo de broodnodige
praktijkervaring op, want van
een jurist wordt tegenwoordig
meer gevraagd dan enkel
wetstechnische kennis. Daar-

“Steeds meer klanten vragen om soft skills; je bent meer dan alleen een inhoudelijke jurist, dus daar
focussen we op met TOP.” – Hanneke Muijs-van Es, manager Organisatie- en Talentontwikkeling NautaDutilh

Leren stopt niet bij het onderwijs,
zo vond ook de jury. Het Talent
Ontwikkel Programma (TOP)
van NautaDutilh gooide daarom
hoge ogen. Het programma richt
zich niet op juridische kennis,
maar op het ontwikkelen van soft
skills, die onmisbaar zijn in de
topadvocatuur van morgen. Zo
moeten advocaten zich kunnen
aanpassen aan de veranderende
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wereld, zich in kunnen leven in de
behoefte van de cliënt en origineel
zijn. Vaardigheden die bij het TOP
centraal staan, en in gemengde
groepen van legal en non-legal
professionals worden bijgeschaafd. Deze samenstelling leidt
bovendien tot verbondenheid
tussen verschillende werknemers,
wat leidt tot meer multidisciplinaire samenwerking en innovatie.

“Als gevolg van het coronavirus
werden fysieke bijeenkomsten afgezegd,” zegt Hanneke
Muijs-van Es. “Trainingen gingen
wel digitaal door, en het aanbod
hiervan is uitgebreid. Inmiddels
wordt weer langzaamaan vooruit
gekeken; naar nieuwe mogelijkheden voor een samenkomst.”
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door wordt de kloof tussen het
academisch onderwijs en de
praktijk kleiner. De Legal Business Game wist de jury vooral te
bekoren omdat dit soort praktijkgerichte programma’s nog
een zeldzaamheid zijn binnen
het academisch onderwijs.
Als gevolg van corona ging de
Legal Business Game geheel
online verder. De jaarlijkse
ontknoping, die gepland stond
in maart, werd uiteindelijk digitaal verzorgd. Jessie Pool: “De
bijbehorende pleitsessie verliep
via Microsoft Teams, waardoor
we toch een terechte winnaar
van de game konden kiezen.”

AboutLaw Podcast
Een onafhankelijke podcast over nieuws en
ontwikkelingen vanuit juridisch perspectief.
JuriBlox
Praktisch onderwijsblok over legal tech, contract
automation en legal automation voor HBO-rechtenopleidingen.
Legal Tech Alliantie HBO Rechten
Een samenwerkingsverband van de twaalf
Nederlandse HBO-Rechten opleidingen op het
vlak van legal tech en legal design.
Legal Tech Lab – Universiteit van Amsterdam
Nieuw mastervak voor rechtenstudenten over
techniek in het recht
Living LAB - Hogeschool Leiden
Regionaal samenwerkingsverband voor juridische kennis en praktijk over de Omgevingswet.
Mr S.K. Martens Academie
De officiële opleiding voor IE-procesrechtspecialisten, bestaande uit tien masterclasses.
Opleiding Legal Management Hogeschool van Amsterdam
De eerste (deeltijd)master over de organisatie en
inrichting van juridische diensten en processen.
Recht, ICT en de circulaire economie Rijksuniversiteit Groningen
Een nieuw rechtenvak waarin de transitie naar de
circulaire economie centraal staat.
Specialisatieopleiding Civiele Cassatie en
procesrecht – Universiteit Leiden
Een geheel vernieuwde leergang voor procesrecht en civiele cassatietechniek.
Specialisatieopleiding Vereffening
Nalatenschappen - Familie-& Erfrecht Instituut
Nederland
Vierdaagse opleiding over de vereffening van
nalatenschappen, voor het eerst georganiseerd
in 2019.
Zuyd LegalLab
Een leer-werkbedrijf voor ‘leren in de praktijk en
het veranderen ván de praktijk.
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Jong en
talentvol
in 2020

GOUDEN ZANDLOPERS- YOUNG TALENT

Genomineerd
Stibbe

In 2015 behaalde In ‘t Veld twee
masters: Behavioural Economics en
Bedrijfsrecht. Inmiddels is hij werkzaam bij Stibbe als advocaat-stagiair corporate litigation. Ook is hij
redacteur, geeft hij les en doet hij
onderzoek voor zijn PhD, naar de rol
van de externe account bij beursgenoteerde bedrijven.

De Young Talent Gouden Zandloper is een award voor jongvolwassenen die up and coming zijn. Een prijs voor hen die
op jonge leeftijd de advocatuur geestdriftig bestieren. Een
juridisch inhoudelijke prijs, waarbij de jury eigen initiatief
hoog in het vaandel heeft staan.

Genomineerd

Door Rik Haverman | Foto’s: Roel Dijkstra Fotografie

Momenteel is hij advocaat-stagiair

Ali El Hri (24)
Allen & Overy
In 2018 rondde El Hri zijn master
Commerciële rechtspraktijk
(Privaatrecht) af aan de UvA.
bij Allen & Overy. Daarnaast zet hij

V

Voor de jury was de beoordeling van de nominaties ook dit
jaar geen gemakkelijke opgave.
Uiteindelijk koos de jury uit de vele
inzendingen drie kanshebbers:
Lars in ’t Veld, Ali El Hri en Danny
Hoekzema. Drie mannen die qua
profiel verschillen. Zo werken In
’t Veld (Stibbe) en El Hri (Allen &
Overy) bij een groot Zuidas-kantoor, terwijl Hoekzema verbonden
is aan een kleiner Amsterdams
kantoor (De Roos Advocaten).
Voor de juryleden een punt van
discussie, want van een Young
Talent wordt verwacht dat hij of
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‘Ik doe best veel, maar soms
gaat het vanzelf. Zo is mijn
promotieonderzoek ook relevant voor mijn werk’

Lars in ’t Veld (29)

‘Ik heb het buddyprogramma opgezet omdat ik weet
waar je tegen aanloopt als
eerste generatie student’

zich in voor De Eerste Generatie: een
buddyprogramma voor rechtenstu-

zij ‘een actieve bijdrage levert aan
diverse projecten en cases, een
visie heeft op het juridische vak en
deze bovendien actief uitdraagt.’
Iets wat bij grote kantoren vaak
als vanzelfsprekend wordt geacht.
Waarom nomineerde de jury dan
El Hri en In ’t Veld?

denten, die als eerste in hun directe

De bezige bij

Danny Hoekzema (27)

Laatstgenoemde genomineerde
doet namelijk wel érg veel. In ’t
Veld heeft twee bachelors, twee
masters én een drukke baan
als advocaat-stagiair corporate
litigation, waarbij hij zich onder
andere bezighoudt met corporate
governance, jaarrekeningrechtelijke vraagstukken en procedures. Wellicht niet uniek voor
een Zuidasser, maar In ‘t Veld

De Roos Advocaten

omgeving zijn gaan studeren.

‘Een jaar geleden zette ik
mijn eigen smart mobility-praktijk op. Inmiddels
loopt dat en heb ik behoorlijk wat cliënten’

Genomineerd

Hoekzema heeft een kronkelend
pad bewandeld: hij behaalde zijn
master Law and Technology in 2016
en ging vervolgens aan de slag bij
de rijksoverheid. Pas in 2018 ging hij
aan de slag bij De Roos. Inmiddels
is hij daar advocaat-in-opleiding
en heeft hij zelfs een eigen smart
mobility-praktijk opgezet.
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YER Legal en de YER Legal
Counsel Award 2020
is daarbovenop coördinerend
redacteur van het Tijdschrift voor
Jaarrekeningenrecht, geeft les én
is promovendus aan de Radboud
Universiteit. Een echte duizendpoot dus, maar met een duidelijke
specialisatie.
Het promotieonderzoek van de
28-jarige heeft dan ook raakvlakken met zijn werkveld. In ’t
Veld doet onderzoek naar de rol
van de externe accountant bij
beursgenoteerde bedrijven en
hun onderlinge verhoudingen.
Vooral daarvan is de jury onder de
indruk: dat In ’t Veld op zo’n jonge
leeftijd al meedraait in de top van
zijn disciplines en daarbinnen

moeten worden. Volgens zijn collega’s gaat dit El Hri goed af: hij is
gedisciplineerd, resultaatgericht
en heeft doorzettingsvermogen.
Daarnaast is hij bijzonder positief
ingesteld: “Ali biedt service met
een smile,” dixit een mede-employé.
Wederom niet buitengewoon; er
lopen soortgelijke suits rond bij de
grote kantoren. Het jonge talent
heeft echter ook een maatschappelijke inborst, die tot uiting komt
in verschillende nevenactiviteiten.
Het meest in het oog springend
is ‘zijn’ De Eerste Generatie: een
buddyprogramma dat El Hri
opzette voor rechtenstudenten die

De jury heeft bij het beoordelen van de
jonge talenten ondernemingszin
hoog in het vaandel staan
bovendien werkt aan een gedegen
proefschrift.

De maatschappelijk
betrokken positivo
Ook El Hri trok bovengemiddeld
de aandacht van de jury. De
Amsterdammer is 23 jaar en
werkt als advocaat-stagiair bij
de praktijkgroep Projects & Real
Estate van Allen & Overy. Een
veeleisende praktijk, waarbij vaak
in korte tijd bergen werk verzet
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als eerste in hun directe omgeving
studeren aan een universiteit. De
studenten kunnen daarbij sparren
over hun studie en loopbaan met
ex-universiteitsgangers, die nu
werken bij advocatenkantoren.
Een initiatief waarmee hij hoge
ogen gooit bij de jury, die ondernemingszin hoog in het vaandel
heeft.

De eigenzinnige winnaar
En juist om die reden is hét jonge

En de
winnaar is...
DANNY
HOEKZEMA
“Danny is
een voorbeeld voor
veel medewerkers bij
grote kantoren. Hij
tekent zijn
eigen pad
uit en neemt
daarop daadwerkelijk
initiatief.”

talent van 2020 Danny Hoekzema. In tegenstelling tot El Hri en
In ’t Veld is de 27-jarige werkzaam
bij een kleiner kantoor; De Roos,
dat volgens Hoekzema een informelere, non-hiërarchische cultuur
heeft en ruimte biedt om te ondernemen.
Een kans die Hoekzema met
beide handen heeft gegrepen. De
winnaar werkt ruim twee jaar bij
De Roos Advocaten, en heeft nu al
zijn eigen smart mobility-praktijk
opgebouwd, mét substantieel
cliëntenbestand. Ook volgt hij als
advocaat-stagiair de beroepsopleiding en heeft hij, als klap op de
vuurpijl, aangegeven toe te willen
toetreden tot de maatschap. Een
suggestie die in goede aarde viel
bij De Roos.
De Gouden Zandloper komt Hoekzema kortom toe omdat hij bij een
klein kantoor een hoop op touw
zet. Volgens de jury een voorbeeld
voor velen die braaf doen wat
van hen verwacht wordt. Maar
niet meer dan dat. “Danny is een
voorbeeld voor veel medewerkers
bij grote kantoren. Hij tekent zijn
eigen pad uit en neemt daarop
werkelijk initiatief. Dit in tegenstelling tot veel anderen die keurig het
geijkte pad bewandelen.”
En Hoekzema zelf? Hoe kijkt
hij naar het binnenslepen van
een Gouden Zandloper? “Het is
gewoon heel vet. Een aanmoediging om op dezelfde voet verder te
gaan. Om niet per se in de pas te
lopen met de rest.”
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Nog niet lang geleden werd de overstap van de advocatuur naar het bedrijfsleven als een stap terug gezien. Tegenwoordig zijn Legal Counsels zoveel
meer dan enkel ‘het laatste stempelloket’ waar de business voor goedkeuring
langs moet. Zij staan niet alleen klaar voor juridische vragen en adviezen,
maar denken evengoed mee op strategisch, commercieel en operationeel niveau en nemen daarmee een steeds belangrijker positie in binnen bedrijven.

D

e Legal Counsel moet nog meer
dan een advocaat in staat zijn
om de business van een bedrijf
te begrijpen en de juiste afwegingen
te maken, zeker in deze bijzondere
tijden van corona. Waar advocaten met
name de juridische techneuten zijn die
inhoudelijk adviseren, is het aan de
Legal Counsel om dergelijke adviezen te
vertalen en toe te passen op de business en de actuele situatie. De adviezen
van de Legal Counsel moeten daarom
pragmatisch, bondig en vrij van ingewikkeld juridisch jargon zijn, zodat alle
stakeholders ermee kunnen werken en
men ook daadwerkelijk tot implementatie
kan overgaan. Om deze skills je eigen te
maken is een bedrijfsjuridische omgeving
de place to be.

tuur en/of het bedrijfsleven. Het gebeurt
immers steeds vaker dat een Legal
Counsel vanuit een juridische positie
op termijn doorgroeit naar een COO- of
CEO-functie.
Het beeld dat een overstap van advocatuur naar het bedrijfsleven een stap terug
zou zijn qua aanzien of inhoudelijk werk,
is kortom achterhaald. In het licht van
deze trend verbindt YER Legal met trots
haar naam aan de Gouden Zandloper

voor beste Legal Counsel. De stap naar
het bedrijfsleven is niet langer een step
back, maar een step up.

YER Legal
Deborah Wijlhuizen:
deborahwijlhuizen@yer.nl
06 292 392 40
Annuschka Hartman:
annuschkahartman@yer.nl
06 211 347 21

Met kandidaten die een overstap
overwegen, gaan we een face-to-face
gesprek aan. Wanneer zij de voorkeur
hebben voor het bedrijfsleven onderzoeken wij of iemand het in zich heeft
om binnen een onderneming de positie
van een Legal Counsel te vervullen. Is
iemand in staat de vereiste soft skills te
ontwikkelen? Kan iemand kort en bondig
adviseren? Denkt hij/zij in kansen in
plaats van risico’s? En durft iemand het
echt aan om, zeker in deze tijden, voor
iets meer onzekerheid te kiezen?
In deze gesprekken bespreken we ook
volop andere mogelijkheden dan die van
het traditionele pad binnen de advoca-

Annuschka Hartman en Deborah Wijlhuizen
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Zo wordt het
bedrijfsjuridisch vak
toekomstbestendig
In de zoektocht naar de beste bedrijfsjurist is er dit jaar extra aandacht voor duurzaamheid. Dit kan ook op microniveau zijn: wat doet een legal counsel om het bestaansrecht van het bedrijfsjuridische vak te borgen of nieuw elan te geven? Zeker de
winnaar van de Legal Counsel Gouden Zandloper loopt hierin volgens de jury voorop.
Door Joris Rietbroek | Foto’s: Roel Dijkstra Fotografie

De winnaar: Douwe Groenevelt,
Deputy General Counsel ASML
De jury prijst Groenevelt om zijn voortrekkersrol in de toepassing van legal operations, een
ontwikkeling die de hele beroepsgroep vooruit zal helpen. Het bewees zijn waarde tijdens de
coronacrisis, die een hectische periode inleidde voor de juristen van ASML.

Groenevelt is naast jurist en
voormalig De Brauw-advocaat
een echte ‘tech geek’, zegt hij zelf.
Zo’n iemand die in zijn vrije tijd
zelf drones bouwt. Daarom is hij
als deputy general counsel op
zijn plek bij ASML, leverancier van
machines voor de halfgeleiderindustrie. “Ik houd van de balans
tussen het recht en technologie,
waarvan je als jurist beslist
verstand moet hebben om met
je interne klant te kunnen schakelen, of om een zaak aan een
rechter te kunnen uitleggen.”
Efficiency verhogen
Als deputy general counsel in
een wereldwijd team van 35
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juristen kreeg Groenevelt de
vrijheid om legal operations
te implementeren. “Dit staat
voor alle processen die de efficiency van onze diensten aan
de business verhogen. Het is
heel breed; denk aan outside
counsel management voor de
beheersing van advocaatkosten,
contract-managementtools of
een legal chatbot op intranet voor
alledaagse juridische vragen.
Aan advocatenkantoren stellen
we bovendien eisen: zo moeten
ze ‘best in class’ technologie
gebruiken voor de optimalisatie van hun dienstverlening
aan ASML.” In de praktijk ziet
Groenevelt nog weinig advo-

catenkantoren die technologie
actief omarmen. “Ik zie nog grote
inefficiënties in de advocatuur. De
prijs-kwaliteitverhouding is lang
niet altijd goed. Intussen staan er
alternatieve juridische aanbieders
op die technologie wel omarmen,
zoals de grote accountantskantoren. En mkb-bedrijven die geen
eigen bedrijfsjurist hebben en
aangewezen zijn op advocaten,
maken steeds dankbaarder
gebruik van juridische tools. Ik zie
het als een missie om deze boodschap te verkondigen, in de hoop
dat de advocatuur daar meer op
inspeelt.”
Voor de verwezenlijking van deze
missie zoekt Groenevelt actief de
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verbinding met collega in-house
juristen, onder andere binnen het
Platform for Legal Operations
and Technology (PLOT) dat hij
mede heeft opgericht.
Probleemoplossend vermogen
De corona-uitbraak in de Chinese
stad Wuhan bleek de start van
een razend drukke periode voor
Groenevelt en zijn team. “We
hebben ingenieurs die in Wuhan
werken, en daarom hadden we
de potentiële crisis al relatief
snel in het vizier,” blikt hij terug.
“We hebben acuut onze centrale
corporate crisisprocessen in
werking gesteld, waarbij Legal
een belangrijke rol heeft vervuld.”
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Daarnaast kwam er een ware
golf aan nieuwe juridische
vragen op Legal af. “Wat zijn de
quarantaineregels per land? Wat
worden de nieuwe regels op al
onze customer sites? Zijn we een
essential business, zodat onze
Amerikaanse vestigingen open
kunnen blijven? Hoe kunnen we
temperatuurchecks invoeren?
Allemaal nieuwe kwesties waar
we nooit eerder bij stil hadden
gestaan en waar Legal mooi
op in kon springen, dankzij ons
‘probleemoplossend’ vermogen
en wereldwijde netwerk van
interne en externe juristen. Zo
hebben we als juridisch team
weer eens onze waarde kunnen

bewijzen.”
Op het vlak van legal operations
heeft de crisis enerzijds voor wat
vertraging gezorgd in de uitvoering van bepaalde projecten.
Anderzijds heeft de crisis het
belang van een goede digitale
bedrijfsvoering nog eens onderstreept, stelt Groenevelt. “Het feit
dat we al een volledige digitale
flow hadden voor ons contracten documentmanagement, heeft
onze afdeling tijdens deze crisis
enorm geholpen. Ook hebben we
een slag gemaakt in datamining
van contracten. We zijn nu volop
aan het nadenken over hoe we
onze processen ‘post-corona’ nog
efficiënter gaan inrichten.”
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Runner-up: Albert Hollander,
General Counsel Triodos Bank

Runner-up: Jasper Teulings,
General Counsel Greenpeace International

Albert Hollander zette zich als hoofdjurist bij Triodos Bank al in voor duurzaamheid toen het
nog niet in de mode was, aldus zijn nominatie.

‘Een droombaan,’ zo omschrijft Jasper Teulings zijn werk als General Counsel bij Greenpeace
International, waar hij inmiddels zestien jaar werkt.

In de zestien jaar dat Hollander
bij Triodos Bank werkt, is de
organisatie gegroeid van 200
medewerkers in 2004 naar 1.600
nu, werkzaam in zes landen. “Ik
kwam bij PwC vandaan, waar ik
al de fiscaal adviseur van Triodos
Bank was,” vertelt hij. “Ik kreeg de
opdracht een juridische afdeling
op te bouwen en heb sindsdien
de groei van de organisatie begeleid.”
De grootste uitdaging hierbij
blijft het voortdurend aanpassen
van zowel de organisatie als de
bancaire producten aan nieuwe

Ook via andere wegen toont
Teulings betrokkenheid bij
klimaat, milieu en mensenrechten. Zo is hij lid van de raad
van toezicht van EarthRights
International, een kruising tussen
een milieu- en mensenrechtenorganisatie. Bij Greenpeace leidt hij
een internationaal team van tien
juristen met diverse specialisaties, van het zeerecht tot uitingsrechten. Hun werk steunt op drie
pilaren: the Sword, the Shield en
the Armour.
“The Sword draait om strategisch
procederen. We ontwikkelen

wet- en regelgeving. “Het integreren van de wetgevingsgolf die
vanuit Brussel op gang kwam na
de crisis in 2008, is een voortdurende klus. Je moet complexe
wetgeving, waar zelfs juristen
en toezichthouders soms mee
worstelen, goed kunnen vertalen
voor de werkvloeren die hier ver
vanaf staan.”
Hier kwam dit jaar een andere
grote uitdaging bij als gevolg van
de coronacrisis. “Overheden in
verschillende landen hebben
programma’s opgetuigd om
bedrijven te ondersteunen,” zegt

Hollander. “Ondernemingen
hebben geen directe lijn met de
overheid; de steun loopt via financiële instellingen. Dat heeft een
grote operationele druk gelegd
op de productiezijde van de bank:
hoe begeleid je klanten bij het
verkrijgen van financiering en hoe
voorkom je misbruik? Dat levert
diverse nieuwe beleidsvragen op
waar we antwoorden op moeten
zien te vinden, veelal op onbekend terrein. Dat is natuurlijk
inhoudelijk zeer interessant, maar
toch had ik deze interessante
periode liever niet beleefd.”
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climate litigation tegen overheden
en bedrijven wereldwijd,” legt
Teulings uit. “Neem bijvoorbeeld
de constitutionele rechtszaak
tegen olieboringen in Noorwegen.
The Shield betreft strategisch
verweer, vaak inzake het recht
op uitingsvrijheid of vreedzaam
protest. Zo hebben bedrijven in
de VS zaken aangespannen tegen
onze campagnes, bedoeld om
ons te intimideren - zogenaamde
SLAPPs. The Armour omvat al
het klassieke ondersteunende
werk, van contracten tot governance. Voor ons als milieuorgani-

satie extreem belangrijk, omdat
we in sommige landen bureaucratische tegenwerking ervaren.”
Met de toenemende dreigingen
van klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, maar ook de
coronapandemie, verwacht
Teulings dat het belang van het
werk van zijn legal team alleen
maar zal groeien. “Door de coronacrisis is de energietransitie in
een stroomversnelling gekomen.
Als juristen dringen we er nu op
aan dat overheidssteun ons niet
verder committeert aan fossiel,
waar nodig in rechte.”
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Gouden Zandlopers Resilience Award

Wie toont

ware veerkracht

Van een andere orde is Dentons’ samenwerking met 3M, dat onder meer beademingsmaskers (respirators) voor de zorg
produceert. Na de corona-uitbraak kreeg
het bedrijf meldingen over malafide verkopers die nep-3M-producten aanboden,
tegen veel te hoge prijzen bovendien.
Om dergelijke fraude en namaak tegen
te gaan, zette het bedrijf met Dentons
wereldwijd zogenoemde ‘3M-hotlines’
op, bedoeld om te checken of een distributeur die 3M-apparatuur aanbiedt wel
erkend is, of om mogelijke fraude direct
te kunnen melden bij Dentons-advocaten. Een goed uitgerold project binnen
een belangrijk thema, stelt de jury, maar
uiteindelijk wel core business voor een
global kantoor als Dentons.

in coronatijd?

Even leek de coronacrisis ook de juridische dienstverlening hard te raken.
Hoewel dit achteraf – tot nog toe – lijkt mee te vallen, voelde de Gouden
Zandlopers-jury zich geroepen om in deze bijzondere tijd een speciale onderscheiding uit te reiken. De Resilience Award is bestemd voor het kantoor of
initiatief dat de meeste veerkracht heeft getoond.
Door Joris Rietbroek | Foto’s: Roel Dijkstra Fotografie

V

Voor deze eenmalige prijs wilde de jury
een beeld krijgen van initiatieven uit
de juridische dienstverlening om de
gevolgen van de coronacrisis het hoofd
te bieden. Welke innovaties of nieuwe
diensten zijn ontwikkeld die sturing
(gaan) geven in een onvoorspelbare
toekomst?
Deze oproep leverde nog niet de gehoopte ‘coronarevolutie’ in het juridische veld
op, constateerden de juryleden tijdens
hun online beraadslaging van 29 juli
2020. Het is dan ook niet zo dat bestaande diensten plotseling niet relevant meer
zijn, waardoor de urgentie ontbreekt om
iets écht nieuws te bedenken.
Wel kreeg de jury een zestal zeer uiteenlopende inzendingen met oplossingen
voor de gevolgen van de crisis onder
ogen, afkomstig van een handvol grote
advocatenkantoren en één klein kantoor.
Die oplossingen variëren van een rol
bij de ontwikkeling van een applicatie
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die met 100% zekerheid de uitslag van
een coronatest kan weergeven, tot zeer
concrete handvatten voor HR-afdelingen over ‘het nieuwe normaal’ op de
werkvloer.

Eervolle vermelding:
Committ Legal
Dit laatste initiatief is van een eenvrouwskantoor – Committ Legal in Den
Bosch – en verdient van de jury een
eervolle vermelding. Het kantoor van
arbeidsrechtadvocaat Sandra Wouters
heeft de site AnderhalvemetervoorHR.
nl opgericht. Hierop stelt zij gratis direct
toepasbaar arbeidsrechtelijk advies
beschikbaar aan bedrijven en organisaties over ‘het nieuwe werken in de
anderhalvemetereconomie’. De site bevat
nieuwsberichten en gratis downloads vol
praktijkvoorbeelden. Een vorm van heel
concreet advies waar ieder bedrijf, klein
of groot, iets aan kan hebben. En dat
vindt de jury een bijzondere vermelding
waard.
Wouters zag hoe ‘juristen op LinkedIn
over elkaar heen buitelden’ met dezelfde soort uitleg over de NOW en andere

overheidssteun. “Al die teksten leken op
elkaar; ze zijn interessant voor juristen,
maar niet direct bruikbaar voor ondernemers of HR-managers,” zegt ze. Wouters
besloot het anders te doen en werkte
avonden achter elkaar aan de downloads
vol praktische arbeidsrechtelijke protocollen, reglementen en voorbeeldbrieven
om een nieuwe manier van werken
concreet vorm te geven. Thema’s zijn bijvoorbeeld ‘risicomanagement voor HR’
of ‘grip op gezondheid’. “Ik wil kennis
delen en concrete handvatten bieden in
deze moeilijke situatie waaraan veel weten regelgeving nog niet is aangepast.
Dat is volgens mij waar de advocatuur
naartoe moet.”
Voor Wouters is haar initiatief een manier om meer langetermijnrelaties te ont-

De gehoopte
‘coronarevolutie’
is uitgebleven
ADVOCATIE MAGAZINE I OKTOBER 2020
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Bewijs van uitslag coronatest

Sandra Wouters (Committ Legal)

wikkelen, maar boven alles is het voor
haar een voorbeeld van advocatuur nieuwe stijl. “Ik wil de verbinding aangaan
en mezelf profileren als een advocaat
die de business vooruit helpt. Ik wil niet
afwachtend vragen beantwoorden, maar
zelf proactief de weg helpen wijzen.”

Trackers en hotlines
Over vijf inzendingen van vier grote
advocatenkantoren lopen de meningen
van de juryleden uiteen. Zo zijn snel
uit de grond gestampte, internationaal bruikbare oplossingen natuurlijk
prachtig. Maar getuigt dat ook van ware
veerkracht in ongekende tijden, of is
het simpelweg part of the job, namelijk
cliënten helpen?
Zo zond de Nederlandse vestiging van
’s werelds grootste advocatenkantoor
Dentons twee internationaal uitgerolde
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Getuigt een
nieuwe dienst van
veerkracht, of is het
part of the job?
projecten in. Ten eerste een interactieve,
gratis te gebruiken tool die overheidsbesluiten inzake het coronavirus van alle
landen ter wereld bundelt: The Global
Government Announcement Tracker.
“Vanuit internationaal perspectief heel
nuttige informatie waar de in-house
jurist echt iets aan heeft, en het is speciaal voor de coronacrisis gebouwd,” zo
oordeelt de jury.

Advocatenkantoor CMS leverde een
bijdrage aan de open source corona-applicatie ‘uNLock’, die het mogelijk maakt
om met 100% zekerheid bewijs van de
uitslag van coronatests af te geven. In
een later stadium moet de applicatie
ook het bewijs kunnen tonen dat de
gebruiker gevaccineerd is. Als onderdeel van een ontwikkelingsconsortium
adviseerden advocaten van CMS onder
meer over de intellectuele eigendomsen privacyaspecten van uNLock. Een
relatief bescheiden rol misschien, zegt
de jury op basis van de nominatie, maar
wel een rol in de ontwikkeling van een
buitengewoon relevante oplossing voor
de toekomst. “Goed dat CMS hiervoor
zo’n samenwerkingsverband aangaat.”
Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
nomineerde twee door de coronacrisis
gevoede recruitmentactiviteiten. ‘Meet
the Meesters’ en ‘Op pad met Pels’
werden opgetuigd om rechtenstudenten
toch kennis te kunnen laten maken met
het advocatenkantoor, in een tijd dat
fysieke recruitmentevents niet mogelijk
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De winnaar:

NautaDutilh helpt gratis
kleine ondernemers

zijn en het aantal vacatures is teruggelopen. ‘Meet the Meesters’ stelt studenten
in staat om digitaal Pels-advocaten
te ontmoeten. Voor ‘Op pad met Pels’
reizen zij af naar de woonplaats van een
rechtenstudent om buiten een kennismakingswandeling te maken.
Hoewel de jury ‘veerkrachtig’ voor deze
activiteiten een groot woord vindt, is
het wel prijzenswaardig dat Pels Rijcken
denkt aan het jonge juridische talent
van de toekomst. Want die zouden het
in economisch onzekere tijden wel eens
moeilijk kunnen krijgen om als advocaat-stagiair aan de bak te komen bij een
(groot) advocatenkantoor.

Het was Marieke Faber, senior associate bij NautaDutilh, die het idee opperde
om een hotline te openen voor kleine ondernemingen, zzp’ers en startups.
Binnen twee weken was dit pro bono-project opgetuigd. “De vraag ‘wat gaat
het ons kosten of opleveren’ was even totaal niet relevant.”

“In maart werkten we als gevolg van
de coronamaatregelen net allemaal
een paar dagen thuis, toen ik begon
na te denken over wat we met kantoor
konden doen om een helpende hand te
bieden,” vertelt Faber. “Ik dacht daarbij
vooral aan laagdrempelige juridische
hulp aan startups, kleine ondernemers
en zzp’ers, die het onder deze omstandigheden extra moeilijk hebben.”

‘Goed dat een
kantoor denkt aan
het jonge talent van
de toekomst’

Faber besprak haar idee met collega’s,
waarna het heel snel ging. Het bestuur
van NautaDutilh schaarde zich direct
achter het plan en anderhalve week
later stond er een webformulier voor
gegadigden op de kantoorwebsite.
Wie via het formulier een vraag stelt,
wordt uiterlijk de volgende werkdag
teruggebeld door een NautaDutilh-advocaat. “De vraag ‘wat gaat het ons
kosten of opleveren’ was even totaal
niet relevant,” aldus Faber. “We wilden
juist graag klaar staan voor mensen en
ondernemingen waar we anders waarschijnlijk niet mee in contact zouden
komen. Voor ik het wist hadden zich
bijna veertig advocaten gemeld om te
helpen, ook vanuit onze kantoren in
Brussel en Luxemburg.”

De winnaar: NautaDutilh
Uiteindelijk beloont de jury een initiatief
van een groot kantoor gericht op kleine
ondernemers met de Resilience Award.
Winnaar NautaDutilh zette kort na de corona-uitbraak een team op voor de gratis
beantwoording van praktische vragen
afkomstig van kleine ondernemers en
ZZP’ers. “Misschien niet het meest innovatief maar wel zeer sympathiek, en de
service van dit kantoor is vast van grote
toegevoegde waarde voor deze ondernemers,” stelt de Gouden Zandlopers-jury.
“NautaDutilh toont op deze manier aan
over de veerkracht te beschikken om op
korte termijn iets nieuws en extra’s te
ontplooien.”
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Er hebben tot nu toe tientallen ondernemers gebruik gemaakt van het gratis
stukje NautaDutilh-advies. Faber noemt
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voorbeelden van hun zeer praktische
vragen die ze voorbij zag komen en
doorspeelde aan haar collega’s: “Kom
ik in aanmerking voor overheidssteun?
Waar heb ik recht op als zzp’er ? Hoe
werkt de NOW-regeling? Hoe kan ik een
huurverlaging bedingen? Een yogalerares had een contract met een bedrijf
waar ze twee keer per week yoga gaf,
maar het bedrijf ging natuurlijk dicht.
Had ze desondanks nog recht op haar
afgesproken vergoeding? We hebben
gemerkt dat mensen het vooral erg fijn
vinden om hun verhaal kwijt te kunnen,
ook als er niet direct een oplossing is
voor hun probleem. Intussen hebben de
collega’s allemaal hun best gedaan om
de nieuwe regels te doorgronden. Het
steunpakket van de overheid was voor
ons natuurlijk ook iets geheel nieuws.”
De advocaten die deelnemen aan
het initiatief halen veel energie uit de
dankbaarheid en blijheid die zij geregeld terugkrijgen. “Ons initiatief wordt
ontzettend gewaardeerd, dat geeft veel
voldoening.” Inmiddels lijkt de grootste
nood van kleine ondernemers achter
de rug te zijn, maar het webformulier
voor hun juridische vragen blijft voorlopig online staan, zegt Faber. “We gaan
ermee door zolang het nodig is.”
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63 Arbeidsmarkt
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65 Flexibel of juist niet?
66 Waarde van werk
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Welke gevolgen heeft de coronacrisis voor het
werk in de advocatuur en het notariaat? Gaat
het bergafwaarts met de omzet of juist niet?
Wat betekent de crisis voor de werkdruk en voor
de woon-werkbalans? En is de arbeidsmarkt
nog steeds zo overspannen als voorgaande
jaren?

Omzet

Economisch klimaat baart
iedereen de meeste zorgen
Advocaten en notarissen maken zich in toenemende mate zorgen over de
economische ontwikkeling. Wel was in 2019 bij negen van de tien notariskantoren en bij ruim zeven van de tien advocatenkantoren de omzet nog minimaal
gelijk of hoger dan een jaar eerder.
Toenemende onzekerheid komt naar
voren uit de antwoorden van ondernemers/partners onder de advocaten en
notarissen, die (mede)verantwoordelijk
zijn voor het reilen en zeilen van hun
kantoren. Van de advocaten zegt ruim
driekwart zich ‘veel’ of ‘enigszins’ zorgen
te maken over het economisch klimaat
(een jaar geleden was dit nog zes van de
tien), terwijl dit jaar negen van de tien
notarissen zich zorgen maken over de
economische ontwikkeling. Het huidige
economisch klimaat scoort dan ook bij
beide beroepsgroepen het hoogste in
het lijstje van mogelijke bedreigingen.

Deze vragen staan centraal in het onderzoek Werken in de Advocatuur en het
Notariaat 2020. De belangrijkste resultaten op een rij.

Verantwoording
Het onderzoek Werken in de Advocatuur en het Notariaat is gehouden via
een internet-enquête onder lezers van
Advocatie en leden van de Koninklijke
Notariële Beroepsorganisatie (KNB).
Het vond plaats in juni en juli van dit jaar.
Aan het onderzoek is deelgenomen
door 332 advocaten (zelfstandigen/
partners, advocaat-medewerkers
en advocaat-stagiairs) en door 115
notarissen (zelfstandig notarissen/
partners, toegevoegd notarissen en
kandidaat-notarissen). De spreiding van
de deelnemers over regio’s en kleine en
grotere kantoren is representatief.
Van de ondervraagde zelfstandig notarissen (gemiddelde leeftijd 52 jaar) is
driekwart man, van de zelfstandig advocaten/partners (gemiddelde leeftijd 47
jaar) is dat iets meer dan de helft.
Van de notarissen in loondienst (toegevoegd of kandidaat, gemiddelde leeftijd
39 jaar) is 56 procent vrouw, van de
advocaten in loondienst is dat eenzelfde
percentage (gemiddelde leeftijd 34
jaar).
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Overtroffen verwachtingen

Door Roel Smit

Toch staan deze onzekere toekomstverwachtingen in schril contrast met
de feitelijke ontwikkelingen in 2019 en
de verwachtingen van de respondenten

SDU

voor het lopende jaar 2020.
Van de advocaten zegt 44 procent
dat de omzet van het kantoor vorig
jaar (2019) is gestegen in vergelijking
met 2018, terwijl 31 procent zegt dat
deze ongeveer gelijk is gebleven. Bij de
notarissen liggen deze percentages
nog hoger: 70 procent zag in 2019
een stijging en 24 procent een gelijkblijvende omzet. Daarmee overtreffen
beide beroepsgroepen hun eigen
verwachtingen, die ze een jaar geleden
in eenzelfde enquête hadden uitgesproken.
Ook voor 2020 zijn de verwachtingen
ondanks de coronacrisis overwegend
positief: acht van de tien notarissen
verwachten in 2020 een hogere of minimaal gelijkblijvende omzet te realiseren.
Van de advocaten hebben zes op de tien
deze optimistische verwachting.

Een opvallende trend blijft dat ‘groot’
qua omzetontwikkeling in het algemeen
beter scoort dan ‘klein’. Van de kleinere
advocatenkantoren (maximaal vijf advocaten) zag 39 procent de omzet in 2019
stijgen, van de grotere kantoren is dat
maar liefst 62 procent. Deze ontwikkeling was ook vorig jaar al te zien. Bij de
notariskantoren lijkt deze trend zich in
mindere mate voor te doen.

Welke ontwikkelingen baren advocaten de
meeste zorgen?

Welke ontwikkelingen baren notarissen de
meeste zorgen?

Positie

Positie

1

Economisch klimaat

1

Economisch klimaat

2

Afname van vraag naar producten en diensten die mijn

2

Ontgroening; er komen steeds minder jongere collega’s

kantoor levert

3

Negatieve publiciteit

3

Concurrentie van rechtsbijstandsverzekeraars

4

Afname van vraag naar producten en diensten die mijn

4

Negatieve publiciteit

5

Bijblijven met professionele kennis en competenties

5

Opkomst digitale notaris

6

De opkomst van de ‘digitale advocaat’

6

Bijblijven met professionele kennis en competenties

7

Concurrentie van accountantskantoren

7

Opkomst van technologische ontwikkelingen, zoals blockchain

8

Ontgroening; er komen steeds minder jongere collega’s

8

Bevriezing van salaris

9

Bevriezing van salaris

9

Bezuinigingen op secundaire arbeidsvoorwaarden

10
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Bezuinigingen op secundaire arbeidsvoorwaarden
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kantoor levert

10

Reorganisatie c.q. ontslag
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Corona

Gevolgen van de coronacrisis
worden verschillend ervaren
De coronacrisis heeft door de bank genomen een negatieve invloed op de omzet
in de advocatuur en het notariaat. De gevolgen voor de beloning van medewerkers en voor hun werkgelegenheid lijken vooralsnog echter beperkt. Opvallend
is dat de consequenties van de coronamaatregelen zeer verschillend ervaren
worden.
Hoewel de gevolgen per kantoor enorm
verschillen, lijkt het erop dat de coronacrisis de omzet van zowel advocaten als
notarissen vooral negatief beïnvloedt.
Dat zeggen althans zes van de tien
advocatenkantoren. Bij de notariskantoren ervaart een derde de invloed van
corona op de omzet als negatief.
De andere kant van de medaille is dat
twee van de tien kantoren (zowel in
het notariaat als in de advocatuur) een
positieve invloed op de omzet ervaren
als gevolg van de coronacrisis. Verschillende notarissen maken melding van
een toegenomen vraag naar testamenten en levenstestamenten.

Overigens lijken de omzetdalingen als
gevolg van corona, voor zover ze zich
voordoen, vooralsnog mee te vallen.
Tenminste, als we ze afzetten tegen de
totale omzetverwachtingen.
Kijken we naar de vooruitzichten voor
de totale omzet in 2020, dan verwacht
slechts een vijfde van de notarissen en
45 procent van de advocaten per saldo
een omzetdaling. Positieve groeifactoren lijken in het algemeen dus sterker
dan de negatieve effecten van de
coronacrisis.

Digitale cliëntcontacten
Opvallend is dat de advocatuur en

het notariaat heel verschillend lijken
om te gaan met cliëntcontacten in
de coronacrisis. Op de vraag – hartje
zomer gesteld – welk deel van de faceto-face-contacten sinds het uitbreken
van corona is vervangen door digitale
contacten (telefoon, teleconferencing),
antwoordden vier van de tien notariskantoren dat dit voor de helft of meer
het geval is. Bij de advocaten zijn de
persoonlijke contacten in veel sterkere
mate vervangen door digitale: acht
van de tien kantoren heeft de directe
ontmoetingen voor de helft of meer
vervangen door digitale.
Van de advocatenkantoren zegt
driekwart dat de dienstverlening
sinds maart werd belemmerd door
de coronacrisis, terwijl negen van de
tien notariskantoren hebben moeten
ervaren dat ze hun dienstverlening
minder goed konden uitvoeren.

‘Frustrerend en onrustig’
Wat was de invloed van de coronacrisis op uw omzet?
Advocaten

Notarissen

Negatief

59%

Negatief

35%

Neutraal

23%

Neutraal

48%

Positief

18%

Positief

17%
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Notariskantoren hebben grotendeels
zelf kunnen bepalen hoe precies om te
gaan met de coronamaatregelen. Sommigen hadden er veel moeite mee. “Het
was frustrerend en onrustig werken,”
zegt een respondent. “Het bracht veel
spanning en onzekerheid; drukkend
en zwaar vermoeiend.” De combinatie
van werk en ouderschap bleek soms
ook een lastige: “Het is balanceren
tussen werken en thuisonderwijs aan de
kinderen.” En: “Helaas is de invloed van
die vervelende computers toegenomen;
digitalisering is een ramp.”
Andere notarissen zagen echter vooral
voordelen: “Lekker rustig, geen vergaderingen of cursussen”, “thuiswerken
bevalt mij prima” en “een verademing:
ik ben tot rust gekomen en heb tijd voor
mijn hobby’s.”

ADVOCATIE MAGAZINE I OKTOBER 2020

SDU

Gevolgen sluiting rechtbanken
Hoewel enkele zelfstandige advocaten
en partners deze positieve ervaringen
ook hebben, werden veel advocatenkantoren toch vooral geconfronteerd
met de negatieve gevolgen van de
sluiting van rechtbanken. En als dat het
geval is, ligt ook de advocatenpraktijk al
snel stil. “Strafrecht is helemaal stilgevallen. Doordat mensen ruzie maakten
thuis, heb ik alleen nog omzet gehaald
uit familierechtzaken.”
Soms was er bij advocaten ook boosheid over de sluiting van rechtbanken.
“Ik vind dat de rechtbanken zich met
een jantje-van-leiden van hun taken
hebben losgemaakt; het telehoren en
skypen vind ik een drama voor mijn
cliënten.”
Een ander zegt: “De rechtbank heeft
advocaten en rechtzoekenden laten
zitten; dat had ook anders ingevuld
kunnen worden, met minder ingrijpende
gevolgen. Afdelingen zijn niet bereikbaar, zittingen worden niet gepland. Als
ondernemer in de advocatuur zit je met
torenhoge salarissen die je moet bekostigen, maar er komt vervolgens (dankzij
de overheid) niets binnen. Het erge is
nog dat je als advocaat niet eens zou
kunnen failleren, omdat je dan wordt
geschrapt van het tableau.”
Andere advocaten zeggen dat de
rechtsbescherming van cliënten in het
geding was. “Zittingen worden soms
afgekapt vanwege het tijdslot van de
digitale verbinding.”
Ondanks deze negatieve geluiden
blijven de gevolgen van corona voor
de werkgelegenheid en voor de honorering van medewerkers nog beperkt.
Van de advocatenkantoren heeft ongeveer een op de tien het aantal mede-
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Wat was de invloed van de coronacrisis op uw werkplezier?
Advocaten

Notarissen

Negatief

63%

Negatief

59%

Neutraal

23%

Neutraal

26%

Positief

14%

Positief

15%

werkers verlaagd en een even groot deel
heeft gesneden in hun beloning. Van de
notarissen is het aandeel dat het aantal
banen heeft verminderd of de honorering heeft verlaagd, nog iets lager.

Afgenomen werkplezier
Het werkplezier is afgenomen als
gevolg van de coronamaatregelen,
zeggen zes van de tien werknemers
in beide beroepsgroepen. Slechts 15
procent van alle medewerkers ervaart
een positieve invloed op het werkplezier.
Als we notarissen en advocaten vragen
naar hun mening over de werk-privébalans, doet zich iets bijzonders voor.
In beide beroepsgroepen zeggen vier
van de tien dat de coronacrisis die
balans negatief heeft beïnvloed. Ruim
een kwart ervaart geen invloed, terwijl
25 tot 30 procent zegt dat de corona-

crisis een positieve invloed heeft op de
woon-werkbalans.
Het is goed mogelijk dat juist die laatste
groep in het verleden moeite had met
de werk-privébalans en nu een verbetering ziet optreden. Het aantal advocaten
en notarissen dat per saldo zegt dat
de werk-privébalans is verstoord, ligt
namelijk lager dan vorig jaar. Dat geldt
met name voor advocaat-werknemers
(zie ook pagina 64).
Bij het beoordelen van de antwoorden
op de vragen over corona moet bedacht
worden dat deze midden in de zomer
zijn gegeven, drie tot vier maanden na
het afkondigen van de eerste coronamaatregelen. De meest recente ontwikkelingen zijn dus niet meegenomen.
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Inkomens

Arbeidsmarkt

Inkomens groeien verder,
maar in 2020 meer gematigd
De inkomensontwikkeling blijft gemiddeld positief. Dat geldt zowel voor de zelfstandigen/partners als voor advocaten en notarissen in loondienst. Komend
jaar lijkt die trend echter licht af te zwakken.
Notarissen hebben in 2019 circa
140.000 tot 150.000 euro aan inkomen
gehaald uit hun kantoor. Partners of
zelfstandige advocaten die meededen
aan het onderzoek, incasseerden
gemiddeld 90.000 euro. Dat laatste
bedrag zegt niet heel veel, omdat in die
laatste groep grote verschillen bestaan,
die mede afhankelijk zijn van de aard
van de praktijk of de mate waarin een
advocatenkantoor met toevoegingen
werkt.

teerd met een dalend inkomen). Voor
2020 zijn de verwachtingen iets meer
gematigd: een kwart van de notarissen
en een op de vijf zelfstandig advocaten/
partners voorziet een (verdere) inkomensstijging.

Omdat de opgegeven bedragen zo sterk
uiteenlopen, hebben we niet het zuivere
gemiddelde berekend (dat zou sterk
onder invloed staan van uitschieters
naar boven en naar beneden), maar de
mediaan (de middelste waarneming uit
een reeks).

In loondienst

Van de notarissen zeggen vier op de
tien dat het persoonlijk inkomen in 2019
is gestegen (15 procent zag een daling).
Van de advocaten zijn dat er ruim drie
op de tien (25 procent werd geconfron-

Krappe arbeidsmarkt
ontspant zich nauwelijks

daat-notarissen 48.000 euro. Het
aantal respondenten uit het notariaat
was dit jaar niet voldoende om een
goede schatting te maken van het
gemiddelde inkomen in 2019 en 2020.
In notariskantoren bestaat over het
algemeen geen cultuur waarin openlijk
gesproken kan worden over het beloningsbeleid, zegt driekwart van de

Grote verschillen in
beloning tussen advocaten
Ook beroepsgenoten in loondienst
zijn in 2019 gemiddeld meer gaan
verdienen. Het bruto jaarinkomen van
een advocaat in loondienst (medewerkers en stagiairs gezamenlijk) bedraagt
circa 55.000 euro en zal volgend jaar
volgens eigen verwachtingen stijgen
naar 60.000 euro. Ook in deze berekening is niet uitgegaan van het zuivere
gemiddelde, maar van de mediaan.
Toegevoegd notarissen verdienden
in 2018 circa 72.000 euro en kandi-

ondervraagde werknemers. Dat is bij de
advocatenkantoren 55 procent; daar is
de openheid dus blijkbaar groter.
Hoe beloningen tot stand komen, lijkt bij
advocatenkantoren voor werknemers
ook duidelijker dan bij notariskantoren.
Zes van de tien medewerkers van advocatenkantoren zeggen dat er binnen
het kantoor wordt gewerkt met salarisschalen. Bij de notariskantoren zeggen
drie van de tien medewerkers dat er
salarisschalen zijn.

De krapte op de arbeidsmarkt is dit jaar net zo sterk vorig jaar. Dit geldt zowel
voor advocaten- als voor notariskantoren.
Een jaar geleden zeiden zes van de tien
notariskantoren dat juridisch personeel
‘moeilijk’ of ‘haast niet’ te vinden was.
Dat percentage is het afgelopen jaar
niet gewijzigd. Bij de advocatenkantoren
is het aantal kantoren met wervingsproblemen voor juridisch personeel licht
gedaald van vier naar drie op de tien.
Bij het werven van (niet-juridisch)
kantoorpersoneel is het afgelopen jaar
ook weinig veranderd: net als vorig jaar
ondervinden drie van de tien notariskantoren hiermee problemen en twee
op de tien advocatenkantoren. Net als
vorig jaar hebben de grotere kantoren
meer moeite met het vinden van
geschikte medewerkers dan de kleinere.

Vooral notariskantoren lijken in tijden
van toenemende economische onzekerheid bij de werving van personeel
terug te vallen op het traditionele
kanaal van het eigen netwerk (voor
juridisch personeel: 94 procent in 2020
tegenover 69 procent in 2019). Voor
advocaten is dit een iets minder logisch
wervingskanaal. Voor nieuw juridisch
personeel doet dit jaar 63 procent van
de advocatenkantoren een beroep
op het eigen netwerk (in 2019 nog 69
procent).

Eigen positie
Hoe beoordelen werknemers hun eigen
positie op de arbeidsmarkt? Dat
oordeel is onverminderd positief. Twee

derde van de advocaten in loondienst
zegt zich ‘zeker’ te voelen van zijn of
haar baan. Dat is vergelijkbaar met een
jaar geleden. Bij de notarissen in loondienst (kandidaat-notarissen of toegevoegd notarissen) is dat net als een jaar
geleden ongeveer drie kwart.
Een opvallend verschijnsel, dat zich
vaker voordoet in tijden van toenemende onzekerheid, is wel dat minder
notarissen actief op zoek zijn naar een
nieuwe baan. Vorig jaar zocht nog 32
procent een andere baan, nu nog maar
17 procent. Bij de advocaten is het
aantal dat een nieuwe baan zoekt, net
als vorig jaar, ongeveer 20 procent. De
redenen om te zoeken naar ander werk,
blijken nog altijd sterk uiteen te lopen.

Kunt u aan juridisch personeel komen?

Kunt u aan (niet-juridisch)
kantoorpersoneel komen?

Advocatenkantoren

Advocatenkantoren

Notariskantoren

Notariskantoren

Wat verdienen zij?
Positie

Advocaten (werknemers)

1

Notaris (2018)

2

Zelfstandig advocaat/partner (2019) 90.000 euro

Ze komen vanzelf bij ons

18%

Ze komen vanzelf bij ons

11%

Ze komen vanzelf bij ons

16%

Ze komen vanzelf bij ons

3

Toegevoegd notaris (2018)

72.000 euro

Prima te vinden

14%

Prima te vinden

11%

Prima te vinden

25%

Prima te vinden

4

Advocaat medewerker (2019)

72.000 euro

Gaat wel

37%

Gaat wel

18%

Gaat wel

42%

Gaat wel

48%

5

Kandidaat-notaris (2018)

48.000 euro

Moeilijk te vinden

23%

Moeilijk te vinden

37%

Moeilijk te vinden

14%

Moeilijk te vinden

23%

6

Advocaat-stagiaire (2019)

45.000 euro

Haast niet te vinden

Haast niet te vinden

23%

Haast niet te vinden
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2%

Haast niet te vinden

14%
9%

6%
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Werkdruk

Flexibel of juist niet?

Werkdruk advocaten lijkt af
te nemen, bij notarissen niet
Hoewel de gevolgen van de coronacrisis in de advocatuur en het notariaat per
persoon verschillend worden ervaren, wordt de werkdruk dit jaar in de advocatuur toch als minder zwaar gevoeld dan vorig jaar. In het notariaat ervaart men
de werkdruk onverminderd als pittig.
Een groot deel van de advocaten in
loondienst ervaart dit jaar duidelijk
minder werkdruk dan in 2019. Van
hen zegt ongeveer een kwart dat de
werkdruk te hoog is, terwijl dat een
jaar geleden nog de helft was. Vooral
vrouwelijke advocaten ervaren in 2020
minder werkdruk, maar ook bij mannen
lijkt de werkdruk sterk afgenomen.

grotendeels of helemaal mogelijk is,
terwijl dat een jaar eerder nog maar 39
procent was. Hierop lijkt de coronacrisis
dus een positieve invloed te hebben.
Het oordeel van zelfstandig advocaten/
partners over de eigen werk-privébalans is intussen niet gewijzigd: ongeveer
de helft is daarover tevreden, een derde
niet.

Tegelijk lijkt de balans tussen werk en
privé per saldo meer in evenwicht te
komen in de advocatuur: nu zegt 56
procent een goede werk-privébalans te
ervaren, terwijl dat een jaar geleden nog
maar 36 procent was.
Wellicht hiermee samenhangend lijkt
het erop dat advocaten in loondienst
hun werkuren ook meer flexibel kunnen
inrichten. Ruim de helft zegt dat dit

Hoewel het aantal respondenten vanuit
het notariaat dit jaar gering was, is de
conclusie toch gerechtvaardigd dat
deze positieve ontwikkeling zich hier
minder of helemaal niet voordoet. Van
de zelfstandig notarissen is net als vorig
jaar slechts een derde tevreden over de
eigen werk-privébalans. Van de notarissen in loondienst zijn dat er (net als
vorig jaar) vier van de tien. Van de kandi-

Vast is vast: werknemers
meer gehecht aan zekerheid

daat-notarissen en de toegevoegd notarissen ervaren (net als vorig jaar) zes op
de tien de werkdruk als te hoog.
Advocaten in loondienst blijken in de
praktijk meer ‘regelruimte’ te hebben
dan notarissen in loondienst. Van de
notarissen zegt 40 procent de eigen
werkuren niet flexibel te kunnen
inrichten, van de advocaten is dat
slechts 17 procent. De stelling ‘Ik heb
voldoende ruimte om mijn werkzaamheden te plannen’ wordt door drie kwart
van de advocaten in loondienst onderschreven en door maar 60 procent van
hun collega’s in het notariaat.

In onzekere tijden neemt de behoefte aan zekerheid toe. Geldt dat ook voor de
advocatuur en het notariaat? Het lijkt er wel op. De behoefte aan flexibele beloning en aan een meer flexibel pakket van arbeidsvoorwaarden groeit in elk geval
niet meer.
Zou u willen dat een deel van uw salaris
afhankelijk is van het bedrijfsresultaat?
Ja, zegt 36 procent van de advocaten in
loondienst (vorig jaar nog 40 procent).
Maar het grootste deel van dat salaris
(84 procent) moet toch vast inkomen
zijn (vorig jaar nog 79 procent). Bij de
notarissen wil 38 procent een inkomen
dat deels afhangt van het bedrijfsresultaat (vorig jaar nog 43 procent). Een
eerste teken dat er meer behoefte lijkt
te ontstaan aan zekerheid.

Overigens maken werknemers in beide
beroepsgroepen meer uren dan waarvoor ze feitelijk worden betaald. De notarissen in loondienst zeggen gemiddeld
43 uur per week te werken, terwijl ze
voor 35 worden betaald. De advocaten
in loondienst zeggen 45,6 uur te werken
en worden voor 37,9 uur betaald.

Ook vermindert de behoefte bij werknemers om het eigen arbeidsvoorwaardenpakket flexibeler in te richten. Vorig
jaar had nog 69 procent van de advocaten hieraan behoefte, nu nog maar 46
procent. Bij de notarissen is dit aandeel
gedaald van 65 naar 56 procent.

Wilt u dat een deel van uw
salaris afhankelijk is van…
…het bedrijfsresultaat?

36%
Advocaten

Een andere vorm van flexibiliteit is de
mogelijkheid om in deeltijd te werken.
Is dat bespreekbaar? In het algemeen
wel voor vrouwen. Dat is bij 85 procent

Minder advocaten en notarissen
hebben behoefte aan flexibele
arbeidsvoorwaarden

38%
Notarissen
…uw eigen prestaties?

Het aandeel van de werknemers dat
een deel van het inkomen afhankelijk
wil maken van de eigen prestaties blijft
intussen behoorlijk groot: 52 procent
van de notarissen en 63 procent van
de advocaten wensen dit. Ook hier lijkt
echter de behoefte aan het aandeel
‘vast salaris’ wat groter te worden en
de behoefte aan variabel loon wat te
slinken.

Wie vindt dat de balans tussen werk en privé is verstoord?
Advocaat-partner

Notaris

Advocaat-werknemer

Notaris-werknemer

51 %
45 %
41 %
36 %

33 %

32 %

31 %

van de notaris- en advocatenkantoren
bespreekbaar. Deeltijdwerk voor
mannen ligt wat moeilijker. Dat is bij
zeven van de tien advocatenkantoren
en zes van de tien notariskantoren
bespreekbaar.
Zo ervaren de medewerkers het althans,
want aan hen werd deze vraag naar
de bespreekbaarheid van deeltijdwerk
gesteld.

63%
Advocaten

20 %

2019

64

2020

2019

2020

2019

2020

2019

52%
Notarissen

2020
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Waarde van werk

Met een goede werksfeer
houd je medewerkers vast
Wilt u medewerkers aantrekken, maar vooral behouden? Zorg dan voor een
goed werkklimaat en een plezierige sfeer op de werkvloer. Sfeer/collegialiteit is
de belangrijkste factor die bepalend is voor de tevredenheid van werknemers in
advocatuur en notariaat.
Niet de hoogte van het salaris, niet de
loopbaanmogelijkheden en niet de
reputatie van het bedrijf bepalen of een
werknemer blijft zitten waar hij of zij
zit. Nee, de dominante factor in beide
beroepsgroepen is ‘sfeer/collegialiteit’.
Dat geldt zowel voor mannen als voor
vrouwen en dat is het afgelopen jaar
ook niet veranderd. Willen medewerkers switchen van baan, dan spelen
de werksfeer en de relatie tot hun
leidinggevenden nogal eens een rol van
betekenis.

terwijl voor beide groepen opleidingsmogelijkheden een belangrijk punt zijn.
Bij advocaten hebben we ook een
vergelijking kunnen maken tussen
factoren die mannen belangrijk vinden
en factoren waar vrouwen meer op
letten. Mannen blijken meer dan
vrouwen waarde te hechten aan de
hoogte van het salaris. Vrouwen lijken
iets meer belang te hechten aan flexibele werktijden en de mogelijkheid tot
parttime werken.

Zijn er verder wel verschillen tussen
advocaten en notarissen? Bij advocaten scoort het hebben van ‘uitdagende projecten’ veel hoger op de
ladder van tevredenheid dan bij notarissen. Notarissen hechten weer meer
belang aan de hoogte van het salaris,

41%

Wat bepaalt de tevredenheid in uw werk?
Positie

Advocaten (werknemers)

1

Sfeer/collegialiteit

Positie

Notarissen (werknemers)

1

Sfeer/collegialiteit

2

Uitdagende projecten

2

Opleidingsmogelijkheden

3

Opleidingsmogelijkheden

3

Bedrijfsreputatie

4

Loopbaanmogelijkheden

4

Hoogte van het salaris

5

Bedrijfsreputatie

5

Baanzekerheid

6

Baanzekerheid

6

Uitdagende projecten

7

Hoogte van het salaris

7

Loopbaanmogelijkheden

8

Flexibele werktijden

8

Mogelijkheid om vanuit huis te werken

9

Mogelijkheid om vanuit huis te werken

9

Flexibele werktijden

10

Beschikbaarheid van nieuwe
technologie

66

Snelle, complete en
actuele juridische
hulpbronnen.

10

Beschikbaarheid van nieuwe
technologie

Wilt u partner of zelfstandig
advocaat worden, vroegen
we aan alle advocaten die nu
in loondienst werken. Ja, zei
41 procent van hen.
16 procent zei resoluut ‘nee’
en een aanzienlijk deel (43
procent) zei het nog niet te
weten.
Van de notarissen in loondienst zei 47 procent de
ambitie te hebben om (ooit)
notaris-ondernemer te
worden. 20 procent wil dat
niet en 33 procent zei het
nog niet te weten.
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Kleos

INTERVIEW

Advocaten en notarissen in coronatijd:

‘Even werd
het heel stil op
kantoor’

Realiseer meer declarabele
uren als advocatenkantoor.
Ontdek de 3 redenen waarom al meer dan 20.000 advocaten
& juristen in Europa werken met Kleos:
• Alles-in-1 software voor uw advocatenkantoor.
Dossierbeheer, tijdschrijven, facturatie en boekhouding
in één.
• Cliëntenportaal
Communiceer sneller met cliënten via het online
cliëntenportaal, beveiligd conform NOvA richtlijnen.
• E-mailintegratie Outlook
Sla mailcorrenspondentie automatisch op in dossiers

Hoe beleven advocaten en notarissen de coronapandemie? Vijf respondenten van onze enquête Werken in de Advocatuur en het Notariaat vertellen
over hun ervaringen en de impact van de crisis – negatief of positief – op hun
werk. “Mijn praktijk kwam half maart in een klap plat te liggen.”

Probeer Kleos nu 3 maanden gratis en vrijblijvend.

Ga naar www.wolterskluwer.nl/kleos
om uw proefperiode aan te vragen.

Door Joris Rietbroek | Foto’s: Roel Dijkstra Fotografie
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‘De wachttijden
lopen op, wat tot
frustratie leidt bij
cliënten’

Michiel van Eersel,
ADVOCAAT FINANCIEEL RECHT
bij Viotta Advocaten in Amsterdam

Gila van Reemst,
ADVOCAAT MIGRATIERECHT
bij Schoolplein Advocaten in Utrecht
“Mijn praktijk voor vreemdelingen- en asielrecht
kwam half maart in één klap plat te liggen. Alle
geplande zittingen en beroepszaken werden
gecanceld of uitgesteld, gehoren bij de IND gingen
niet door. Ik werk uitsluitend op basis van toevoegingen; die worden niet uitbetaald zolang zaken
niet zijn afgerond. Dankzij de voorschotregeling
van de Raad voor Rechtsbijstand heb ik de afgelopen maanden kunnen overbruggen.
Er kwam maandenlang geen bericht over wat
er nog wel zou doorgaan, terwijl de achterstand
in dossiers bij de rechtspraak en IND al voor de
crisis was opgelopen. Die achterstand wordt
nu groter en wachttijden lopen verder op, wat
bij sommige cliënten tot frustratie leidt. Ik ben
talloze keren gebeld met vragen: ‘Hoe lang duurt
het nog? Wanneer wordt mijn zaak ingepland?’
Ons kantoor is een kostenmaatschap met vijf
zelfstandige advocaten. We waren zo min mogelijk
op kantoor. Ik sprak cliënten telefonisch of via
een videoverbinding. Dat is vaak lastig: zij zitten
meestal in een AZC en hebben daar geen eigen
ruimte om een privégesprek te voeren, of een
matige internetverbinding. Bovendien moet er
tijdens deze gesprekken een tolk aanwezig zijn.
In de zomer kwamen de procedures gelukkig
weer op gang. Ook de IND plant voorzichtig weer
afspraken in.
Al had ik het qua werk rustiger, het is wel een
zware periode geweest. Ik zat vaak ’s avonds te
werken omdat ik overdag voor de kinderen moest
zorgen. Ik werk nu weer af en toe op kantoor, maar
cliënten spreek ik zoveel mogelijk op afstand. Als
we iedereen op kantoor zouden uitnodigen, dan
zou het te druk en risicovol worden.”
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‘Ik had nooit
gedacht nog
eens digitale
zittingen
te hebben’
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“Tot nog toe heb ik de coronacrisis vooral
als een leerzame periode ervaren. Thuiswerken vergde een omslag, maar beviel al
snel uitstekend. En ik vind het knap hoe
de rechtspraak is omgesprongen met deze
ongekende situatie. Ik had nooit gedacht
nog eens digitale zittingen via Skype te
hebben, maar dat werkte heel goed. Mailen
met de rechtbank bleek prima te kunnen.
Ook vind ik het bijzonder hoe snel de overheid met allerlei financiële ondersteuning
is gekomen, die bovendien juridisch goed
doortimmerd is. Opmerkelijk is dat; er komt
een crisis en opeens is er van alles mogelijk.
De crisis heeft geen negatieve weerslag
gehad op ons kantoor. Mijn praktijk richt
zich op het financieel recht, en er kwam
in de afgelopen periode vooral werk bij,
bijvoorbeeld vragen van bedrijven die een
beroep wilden doen op overheidssteun.
In de financiële sector zag ik vooral dat
partijen weer meer energie steken in de
oprichting van beleggingsfondsen. Wellicht
dat hier tijdens de coronacrisis meer tijd
voor was. Ik weet niet zeker of het met de
pandemie te maken heeft, maar ook kwam
er meer aandacht voor beleggen in duurzame ondernemingen, die zich bijvoorbeeld
richten op milieutechnologie of medische
innovaties.
Soms geef ik ook cursussen over mijn werk,
dat gebeurt nu uiteraard online. Zulke videoconferenties zijn een uitkomst, al merk je
wel dat je veel non-verbale communicatie
mist, wat ik van tevoren niet had verwacht.
Zeker, bij digitale zittingen kan dit ook een
obstakel zijn, maar dat is me erg meegevallen. Ik denk dat ik heel goede rechters
heb getroffen, die de zitting uitstekend
regisseerden. En liever een digitale zitting
dan dat een zaak maanden blijft liggen…”
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‘De omzet
kwam praktisch
stil te vallen’

‘Je wordt wel
creatief van
zo’n situatie’

Aart van Voorthuizen,
ZELFSTANDIG STRAFRECHTADVOCAAT
in Ede.
“Toen ik begin maart met mijn gezin uit
Italië terugkwam, zagen we de bui al hangen
en schudden we al geen handen meer. Mijn
zoon wilde nog graag een dagje naar de
Efteling, maar ik zei: ‘Dat gaan we niet doen.
Mocht ik ziek worden, dan kom ik voorlopig
niet meer aan het werk.’ Al snel werden we
ingehaald door de nieuwe realiteit. De rechtbanken sloten de deuren en opeens zag mijn
werkdag er bepaald anders uit.
Sinds een paar jaar voer ik een voornamelijk commerciële strafpraktijk en als ik
eens in de twee weken een zitting heb, dan
is het veel. Maar toch: alle zaken die in de
maanden erop gepland stonden, werden
gecanceld – geseponeerd of afgedaan
met een strafbeschikking – of uitgesteld.
De omzet kwam praktisch stil te vallen. Er
bleef enkel wat advieswerk over. Daarnaast
leverde het natuurlijk veel chagrijn op bij
mijn cliënten. Die zitten nu eindeloos te
wachten op de afdoening van hun zaak, en
dat is frustrerend, zeker als dat wachten
soms al jaren duurt. Een cliënt wiens voorlopige hechtenis is geschorst, zal naar
verwachting maanden langer aan zijn enkelband vastzitten.
Ik realiseer me goed dat iedereen is
overvallen door wat er is gebeurd, maar
terugblikkend vind ik wel dat de gerechtsgebouwen te lang dicht zijn geweest. Juist
een rechtbank is een plek waar men eerder
maatregelen had kunnen treffen. Er zijn
veel vierkante meters en er is bewaking aan
de poort. Tot aan de zomer werden bijna al
mijn zaken aangehouden. Pas sinds kort
komen de gerechten weer op stoom. Mijn
grootste zorg is echter hoe lang het gaat
duren voordat er nieuwe zaken worden
aangebracht. De schoorsteen moet wel weer
gaan roken.”

Maartje Nonhebel,
NOTARIS bij Notariaat Nonhebel in Dordrecht
“Aan het begin van de crisis was de bezetting
op kantoor minimaal. We zijn normaal met zijn
twaalven op kantoor, in het voorjaar waren we
met circa vijf mensen. Ik heb zelf veel op kantoor
gewerkt; dat moet natuurlijk ook om akten te
passeren. Ik en mijn toegevoegd notaris wisselden
elkaar af op kantoor, zodat we elkaar niet zouden
besmetten als een van ons ziek zou worden.
Het werk ging onverminderd door; van een dip is
geen sprake geweest. Besprekingen met cliënten
stelden we uit; passeerafspraken gingen door in
aangepaste vorm. We lieten bijvoorbeeld de verkopers van een huis via beeldbellen een volmacht
tekenen; alleen de kopers kwamen naar kantoor.
Je wordt wel creatief van zo’n situatie. Zo liet mijn
toegevoegd notaris een zieke cliënt een testament thuis ondertekenen, terwijl ze meekeek door
het raam. Zelf heb ik op onze parkeerplaats een
mevrouw met Covid-19 in haar auto een hypotheekakte laten tekenen, door het raampje op een
kiertje aangegeven met handschoentjes aan.
Het moeilijkste vond ik het goed bij elkaar houden
van mijn team, terwijl de helft van de medewerkers thuis werkte. Het was uitdagend om iedereen
voldoende persoonlijke aandacht te geven terwijl
al het werk doorging, maar ik denk dat het is
gelukt.
Positief aan deze crisis vind ik dat het doorgaans
conservatieve notariaat opeens inziet hoeveel
er mogelijk is met digitale middelen. Natuurlijk
zitten wij nu niet alleen nog maar te beeldbellen,
maar het is goed om zo’n digitale achtervang te
hebben. Fysieke gesprekken houden natuurlijk
de voorkeur, zodat je alle nuances en signalen
meekrijgt. En akten blijven we op kantoor
passeren, dat moet vooral zo blijven.”
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INTERVIEW

Interactief en in eenvoudige
stappen uw akte actueel
én volledig op maat

Desirée Cuijpers,
ZELFSTANDIG ADVOCAAT
bij Cuijpers Advocatuur in Montfort

‘Ik heb mezelf
een tijdje op de
laatste plaats
moeten zetten’
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“’Dit kan wel eens flink uit de hand lopen,’
dacht ik toen ik eind vorig jaar voor het
eerst las over het coronavirus. Ik wilde net
mijn kantoor uitbreiden met een parttime
secretaresse, maar dat heb ik uitgesteld.
Half maart werd het op mijn kantoor spontaan stil en tegelijkertijd ging de werkgever
van mijn man failliet. En we hadden net
een nieuw huis gekocht.
Ik maakte me grote zorgen, maar publiceerde intussen blogs op mijn website
en Facebook, om zichtbaar te blijven. Ik
greep de periode aan om te digitaliseren:
mensen kunnen me nu makkelijk via
Teams benaderen of beveiligd mailen. Ook
heb ik een beveiligde tool voor videobellen
aangeschaft. Mijn omzet was aan het begin
van de lockdown nihil. Ik kwam net uit de
kosten. In april kwam het werk weer op
gang, met familierechtvragen. Arbeidsrechtvragen, bijvoorbeeld over bedrijfsbeeindigingen, kwamen in de zomer weer.
Intussen ging de zorg voor mijn twee jonge
kinderen gewoon door en heb ik een tijdje
zelf les gegeven. Het was eigenlijk niet te
doen; ik had de avonden en weekenden
nodig om bij te werken. Toen de advocatuur toch een vitaal beroep werd, konden
ze enkele dagen naar school, zodat ik
overdag telefonische en videozittingen
kon doen. Dat ging wel, maar ik heb liever
fysieke zittingen in de rechtszaal. Dan
gebruik je al je zintuigen en zit je niet
alleen intensief te luisteren. Gelukkig kon
ik bij de Limburgse rechtbank snel weer
fysieke zittingen bijwonen, ook al zijn er
veel zaken uitgesteld.
Ik heb mezelf kortom een tijdje op de
laatste plaats moeten zetten. Inmiddels
gaat het gelukkig weer. Het blijft hectisch,
maar de praktijk loopt goed en ook mijn
man heeft weer werk.”
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Met NotaFlow worden gegevens uit uw eigen
notarieel softwaresysteem met één klik, automatisch
ingevuld in alle beschikbare modellen dankzij een
geautomatiseerde koppeling.

De voordelen van NotaFlow:
• Volledig geautomatiseerde tool voor het Notariaat
• De meest gebruikte modellen uit het Ondernemingsrecht, Personen- en familierecht en Vastgoedrecht
• Geautomatiseerd, dus geen knip- en plakwerk
• Biedt een intelligente koppeling met uw notarieel softwaresysteem
• Engelse vertalingen zijn beschikbaar voor een selectie van modellen
• Gewaarborgde actualiteit en kwaliteit dankzij gerenommeerde redacties

NotaFlow is voor notarissen die werken met de
notariële softwaresystemen van Van Brug Software,
Quantaris en Nobilex.

Kijk voor meer informatie op www.sdu.nl/notaflow
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Een rondetafelgesprek met vijf general counsels

‘We zijn veel te aardig
voor de advocatuur’

Wat verwachten vijf internationaal opererende general counsels van de advocatuur? Hoe
sturen ze hun global teams aan in deze moeilijke tijden? De juridische bazen van NXP, ASM,
PVH, Albert Heijn en Juniper spreken elkaar op uitnodiging van Sdu’s Ebbo Haantjes.
Door Erik Jan Bolsius
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te horen hoe zij op afstand hun
wereldwijd opererende teams leiden. Hoe verandert de positie van
general counsel en wat verwachten ze van de advocatenkantoren
waar ze mee samenwerken?

‘Ik was normaal gesproken
de enige buiten de VS die
inbelde in een meeting
room’

Ebbo Haantjes: Dit gesprek gaat
via Zoom, net als al jullie vergaderingen, vermoed ik. Zijn jullie
teams goed ingericht op online
samenwerken?
“Omdat ik voor een Amerikaans
bedrijf werk, was ik al helemaal
gewend aan thuiswerken, vooral
in de avonduren,” vertelt Hans
Albers (Juniper). “Ik zie een
verandering in interne meetings.
Ik was normaal gesproken de
enige buiten de VS die inbelde
in een meetingroom, de rest zat
in dezelfde kamer. Het was soms
best lastig om daarin te participeren. Nu belt iedereen in, dat geeft
eenzelfde playing field.”
Enrique Boerboom (AH) ervaart
vooral dat je bij thuiswerken meer
en frequenter contact nodig hebt
om dezelfde verbinding te leggen
met collega’s. “Dat is toch echt
makkelijker bij de koffieautomaat.

Overheden veranderen per dag de
kaders waarin bedrijven werken,
de bedrijven zelf komen ook in een
economische crisis terecht, je ziet
je collega’s alleen nog via schermen. Hoe blijven general counsels
onder de huidige omstandigheden
in verbinding met hun team en
hoe blijven ze in control? Ebbo
Haantjes, Director Legal Services
bij Sdu, organiseerde een round
table om van een aantal leiders
in de bedrijfsjuridische markt
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In een team zitten verbinders die
dat online minder goed kunnen,
en andersom.”
In het team van Yu Lian de Bakker
(PVH) zitten dertig collega’s, die
vanuit Milaan, Amsterdam en
Düsseldorf werken. “We hebben
goed onderling contact, maar je
strategie en kortetermijndoelen
moeten nog duidelijker zijn, zodat
iedereen weet waar hij aan toe is.
Ik wil iedereen het gevoel geven
dat ze erbij horen. Er werken hier
veel millennials, die gingen vaak
uit of naar festivals. Voor sommigen van hen was de lockdown,
zonder al die sociale contacten,
een pittige tijd. Dus houden we
ook regelmatig virtuele borrels, of
een pubquiz via Zoom.”
Voor Jeroen Seligmann (ASM) is
online borrelen geen oplossing,
omdat zijn team in verschillende
tijdzones werkt. “Ik had net voor
de lockdown mijn achillespees
gescheurd, was geopereerd en
lag in bed. Mijn team zit altijd al
op afstand, in de VS, Singapore,
Japan, dus contact via de telefoon,
Skype en Teams is niet nieuw. Ik
heb mijn team een dik compliment
gegeven, want ze hebben dit echt
goed opgepakt.”
Jean Schreurs (NXP) vindt het
leuk om zijn wereldwijd werkende collega’s vaker te zien via zijn
scherm. “Een groot deel van mijn
team zit in Austin, daar werken
35 juristen en 70 IP’ers. En verder
zitten teamleden in Shanghai,
Singapore, Hamburg en San José.
De effectiviteit van ons werk heeft
er niet onder geleden, de interne
klanten van de juridische afdeling
blijven erg tevreden.”

is. De frequentie van de vergaderingen is hoger,” vertelt Enrique
Boerboom. “Verder hebben we
niets radicaal anders gedaan, behalve het verlaten van ons kantoorpand. Met de business hadden we
al een goede aansluiting, daarin is
niet echt iets veranderd.”
Jeroen Seligmann vertelt dat hij
meer dan normaal belt met zijn
team. “We bespreken wat er in

SDU

“Wij hebben veel fabrieken in
Azië, dus het was vanaf de eerste
dag crisismanagement, zelfs nog
voordat corona was overgewaaid
naar Europa,” herinnert Yu Lian
de Bakker zich levendig. “Voorheen was een plekje aan de directietafel geen vanzelfsprekendheid,
maar nu werd ons team gelijk veel
meer bij de besluitvorming van
de board betrokken dan normaal.

Vijf ervaren general counsels
Op uitnodiging van Sdu’s Ebbo Haantjes gaan Christiaan Bramer (Executive coach & consultant) en
Hans Schuurman (adviseur en COO/CFO bij De Clercq advocaten) in gesprek met vijf general counsel,
allen met een flinke dosis internationale ervaring.

Hans Albers werkt
de laatste twintig
jaar bij Amerikaanse
bedrijven als legal
counsel. Hij vertrekt
bij netwerkbedrijf
Juniper, gaat op zoek
naar een nieuwe rol
en heeft zijn werk op
afstand overgedragen.
“Door tien procent
korting af te dwingen,
verander je de relatie
met je advocatenkantoor niet wezenlijk.”

Christiaan Bramer: Qua manier
van werken; wat hebben jullie
vanuit leiderschapsperspectief
omgegooid door de uitbraak van
corona?
“Wij sluiten dichter aan bij het directieteam, omdat het vaker nodig
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de business speelt, waar kunnen
we helpen, is dat voldoende? We
zijn een essentiële industrie, dus
al snel hebben we een crisisteam
ingericht dat force majeure-issues
besprak, met hierin het hoofd
inkoop, sales, manufacturing en
mijn team. Dat was nodig omdat
er in het begin soms wat gemakkelijk over werd gedaan. ‘Dit waait
wel over’. Niet dus.”

SDU

Yu Lian de Bakker
werkte negen jaar bij
De Brauw Blackstone
Westbroek voordat
ze overstapte naar
het bedrijfsleven.
Tien jaar werkte ze bij
Metro Groep, vijf jaar
geleden stapte ze over
naar PVH Europe,
eigenaar van onder
andere Calvin Klein
en Tommy Hilfiger.
“Meestal is een plekje
aan de directietafel
geen vanzelfsprekendheid, maar nu
werd ons team gelijk
veel meer bij de business en board besluitvorming betrokken
dan normaal.”
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Enrique Boerboom
werkte tien jaar bij De
Brauw als kandidaat
notaris, waarvan twee
jaar in New York. Ook
voor Ahold zat hij in de
VS. Nu is hij general
counsel voor Albert
Heijn, Etos en Gall
& Gall in Nederland
en België. “We zitten
in een essentiële
industrie en sluiten
frequenter aan bij
het directieteam dan
voorheen.”

Jeroen Seligmann
begon twintig jaar
geleden bij Philips
en werkte daar in
verschillende banen,
ook in het buitenland. Sinds vijf jaar
is hij group general
counsel bij ASM, en
company secretary.
“Prijs is belangrijk,
maar het allerbelangrijkste is dat advocatenkantoren onze
business kennen. Het
is zo specifiek wat wij
doen.”

Jean Schreurs
startte zijn carrière
aan de universiteit, waar hij ook
is gepromoveerd.
Daarna ging hij in het
bedrijfsleven aan de
slag bij Philips, in het
ondernemingsrecht
en financieringen.
Hij was betrokken bij
de verkoop van de
chipsdivisie; dat werd
zijn huidige werkgever
NXP. “Ik flip echt als
advocaten me gaan
uitleggen dat de
vennootschap in Boek
2 BW is geregeld.”
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‘Bedrijfsjuristen doen
zelf vaak het meest
creatieve werk, en geven
het productiewerk aan
de advocaat’
Zo zijn we ook nog dichter bij de
business komen te staan. Er speelt
zoveel, op alle fronten in de gehele
keten! De vraagstukken waar we
mee te maken krijgen zijn heel
divers. Ook de culturele verschillen tussen het Amerikaanse
moederbedrijf en de Europese tak
waren aanleiding voor discussies
over stakeholder versus shareholder value. Ook daar moesten we
onze board over adviseren. In zo’n
discussie kun je als jurist niet aan
de kant blijven staan.”

bij het voorkomen dat ze uit de
bocht vliegen, juridisch gezien.
Het werkt twee kanten op, want er
gebeuren ook dingen niet omdat
het legal risico wordt overschat.
Daar kunnen wij ook bij helpen,
door nog dichter op de business te
zitten.”
Jean Schreurs schakelt veel advocatenkantoren in en ziet zeker
kansen voor verandering in de
samenwerking: “Met vaste kantoren zetten we sowieso in op tien
procent korting op hun normale
tarief, in ruil voor zekere omzet.
Voor ons is vooral de samenstelling van het team key. We willen
een goede band ontwikkelen, langer met ze werken, zodat ze begrijpen hoe onze business werkt en
welke afwegingen wij intern maken, maar ook ervaren dat wij zelf
ook veel kennis in huis hebben. Ik
vind het heel frustrerend als ze me
bij wijze van spreken uitleggen dat
de vennootschap in boek 2 BW is
geregeld. Dan flip ik.”
Hans Albers: “Ik denk altijd: ‘Ons
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project is niet uniek.’ Ze kunnen
het werk dat ze eigenlijk al voor
een andere cliënt hebben gedaan,
niet weer helemaal aan jou in
rekening brengen. Ik had een
kantoor in de VS dat GDPR-advies
offreerde voor 80.000 dollar. Bij
een van onze vaste kantoren lag
een dergelijk advies op de plank,
dat kostte 1.000 dollar en het was
binnen een paar dagen geregeld.
Mijn ervaring is dat als advocaten
het idee hebben dat ze wegkomen
met hun normale uurtarief, ze
dat ook blijven rekenen. Bedrijfsjuristen doen zelf vaak het meest
creatieve werk, en geven het
productiewerk aan de advocaat.
Veel advocaten weigeren dat nog
te erkennen. We zijn veel te aardig
voor de advocatuur. Met het
afdwingen van een korting alleen,
verander je de relatie niet.”
Jeroen Seligmann: “Prijs is belangrijk, maar ik maak niet alleen
afspraken over de prijs. Ik heb
graag extra service, bijvoorbeeld
dat ze het eerste half uur niet

Ebbo Haantjes: als ik jullie een
golden ticket zou geven om echt
iets te veranderen, wat zou je dan
doen? En wat verwacht je daarbij
van de advocatuur?
Yu Lian de Bakker droomt van het
idee om met meerdere bedrijven
samen legal services in te kopen.
‘Procurement’ wordt door de
counsel niet altijd even enthousiast ingeschakeld. Inkopers kunnen
goed onderhandelen, maar ze
kijken alleen naar het uurtarief,
is de ervaring. Jeroen Seligmann
ziet voordelen in het standaardiseren van contracten voor bepaalde
situaties. “Bij bouwcontracten
werkt dat al heel goed.” Enrique
Boerboom denkt dat het veel
oplevert als general counsels meer
tijd kunnen steken in het voorkomen van juridische kwesties. “Wij
kunnen collega’s goed trainen
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in rekening brengen. Maar het
allerbelangrijkste is dat ze mijn
business kennen. Het is zo specifiek wat wij doen. Ik wil niet voor
de vijfde keer iets uitleggen.”
Als CFO weet Hans Schuurman
dat general counsels steeds vaker
hun data op orde hebben. Ze
hebben zicht op de tarieven en
de tijdsbesteding van advocaten
voor bepaalde werkzaamheden.
“Wat merken jullie daarvan? Als
het goed is, moeten die namelijk
omlaag kunnen als het kantoor bijvoorbeeld het projectmanagement
goed doet, of zich specialiseert.
Kies je op basis van je data een
partij die sneller gaat werken en
daardoor goedkoper wordt?”
Jean Schreurs stuurt daar zeker
op, vertelt hij: “Advocatenkantoren en juristen hebben moeite met
projectmanagement. Ze gaan onnodige zaken uitzoeken, of schakelen dure adviseurs in andere
landen in. Wij doen wereldwijde
IP-zaken met wel tachtig kantoren, waarvan zestig heel kleine
en tien grotere, die we gebruiken
voor octrooizaken. Hoe meer ze je
kennen, hoe beter het loopt. Ikzelf
kijk vooral naar corporate, M&A
en Finance. In die grote zaken
lopen de tarieven inderdaad omhoog. Voor dat werk worden we
wel benaderd door grote kantoren
die lagere tarieven aanbieden.
Dat is de moeite waard, want een
grote M&A-deal kan zo de helft
van ons budget kosten.”

‘Advocatenkantoren
en juristen hebben
moeite met project
management’
ADVOCATIE MAGAZINE I OKTOBER 2020
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Twee interviewers
en een gastheer
“Hoe gaat het juridische landschap eruit zien?”
Gastheer Ebbo Haantjes, Director Legal Services bij Sdu, is hard
bezig de traditionele uitgever Sdu om te vormen tot een legal service
provider. Haantjes zoekt verbinding met de general counsels, om hun
visie op de toekomst te horen. “We zijn nu bezig met de vraag hoe we
de kennis die we van wet- en regelgeving hebben, kunnen omzetten
naar producten voor de workflow van de jurist. Niet alleen de advocaat
en notaris, maar juist ook de bedrijfsjurist. Ik ben ervan overtuigd dat
de general counsel bepaalt hoe het juridische landschap eruit gaat
zien. General counsels gaan meer service bieden, los van de juridische inhoud. Hun meerwaarde zit hem dan in het efficiënt en effectief
voorkomen van juridische problemen. Als service provider is Sdu een
digitaal onderdeel in het werkproces van juristen, met diensten als
NotaFlow en de Financial Law huB.”
“Hoe blijven jij en je mensen zich verbonden voelen
met de organisatie en het team?”
Christiaan Bramer is executive coach en consultant,
na twintig jaar juristerij. Hij werkte als advocaat en was
ook Head Legal bij Heineken. “Dit is de tijd van verbinding en opnieuw
verbinden. Ik heb me meteen ingelezen in alle corona-achtergronden en
heb onderzoek gedaan bij verschillende general counsels. Bijvoorbeeld:
als je naar de actuele talenten van mensen kijkt, hoe zet je ze dan nu en
post-corona in? Al mijn gesprekspartners denken na over welke dossiers
ze nog wel met hun advocaat behandelen, en welke niet meer. Het sluit
aan op de noodzaak om resources, technologie en mensen anders in te
zetten. Een general counsel vertelde hoe hij zijn organisatie anders heeft
ingericht naar aanleiding van deze crisis, namelijk gebaseerd op klantbehoefte en effectiviteit van zijn medewerkers. Daarentegen sprak ik ook
drie GC’s die de wacht is aangezegd; zij hebben onvoldoende proactief
gereageerd. Van twee andere counsels hoor ik hoe zij juist hun positie
verstevigen. Eentje is het gelukt de board in te komen.”
“Wat doen jullie zelf om efficiënter te werken? Wat
verwacht je van je leveranciers?”
Hans Schuurman was interim-CFO en is sinds dit jaar
COO/CFO bij De Clercq advocaten. “Is het laagste uurtarief altijd de goedkoopste oplossing? Er wordt veel onderhandeld over
uurtarieven, maar de prijs wordt ook bepaald door het aantal uren. Het
efficiëntere kantoor kan ondanks een hoog uurtarief de goedkoopste
oplossing zijn. Dat gaat over specialisatie en focus: begrijp je de business echt? Als je een lager uurtarief afspreekt, krijg je dan nog wel de
beste advocaten? Als opdrachtgever mag je continue verbeteringen
verwachten, legal projectmanagement, inzet van legal tech, kennismanagement en co-creatie. Intussen is steeds de vraag wat je als counsel
nog zelf wilt doen. Mijn advies: do less law.”
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Meer lezen?
Ga naar advocatie.nl

Productontwikkeling
vereist structuur en
geduld

OOK
ZICHTBAAR
OP
ADVOCATIE.NL?
BEL 010 - 7421 022

Lean Six
Sigma Specialist Laurens
Braaksma
houdt zich
bĳ Sdu bezig
met procesverbetering,
data-analyse
en datavisualisatie.

VOLG ONS VIA:
7000+
VOLGERS

8000+
VOLGERS

4500+
VOLGERS

1800+
VOLGERS

Advocatie is al ruim 20 jaar hét 24/7 nieuwsplatform voor de legal professional: twee keer per week een
nieuwsbrief met het laatste nieuws, columns en exclusieve interviews. Twee keer per jaar verschijnt het
Advocatie Magazine met inspirerende thema’s, met o.a. de Stand van de Advocatuur, Legal Tech en het
jaarlijkse arbeidsmarktonderzoek: alle relevante onderwerpen die impact hebben op uw praktijk.

Alles staat op dit moment in het teken
van corona: hoe we ermee leven, hoe het ons werk
beïnvloedt en hoe we straks verder gaan als het
eenmaal voorbij is. Vele sites, blogs en nieuwsmedia hebben speciale uitgaven gewijd aan corona.
Iedereen wil er aan meedoen, zichtbaar zijn en
gevonden worden. Speciale themapagina’s staan
vol met informatie gericht op huidige en potentiële
klanten, of op wie toevallig net de juiste zoekterm
heeft gebruikt.
Gebruik in Google de zoekterm ‘corona informatie
juridisch’, en de vijf bovenste zoekresultaten zijn
bezet door Achmea, Aedes, Van Doorne, DAS en
Hekkelman. Het is natuurlijk interessant om te zien
wat er straks met dit soort pagina’s gebeurt als het
nieuwe er eenmaal vanaf is. Blijven bedrijven dit
soort pagina’s bijhouden, en kijken zij überhaupt
of de pagina’s zijn bezocht en door wie? Hoeveel
(non-declarabele) uren mag eraan gewerkt worden,
wie is de doelgroep en wanneer is het product
geslaagd (return on investment)?
Veel bedrijven zullen over dit
soort vragen niet echt hebben
nagedacht. Dat is ook niet zo
gek; de coronacrisis heeft ons
allemaal overvallen. Daarbij:
over dit soort vragen nadenken
vereist een pas op de plaats
voorafgaand aan de productontwikkeling. Kantoren tuigen
liever snel iets op, in plaats van eerst goede vraagstellingen en doelen te formuleren. Doelen die,
om echt toegevoegde waarde te kunnen bieden,

Begin niet in het
wilde weg met de
ontwikkeling van
een product

Meld u nu aan via www.advocatie.nl/aanmelden
SDU
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moeten komen van je klant en diens wensen (die we
toch graag zelf invullen). Een adagium dat in veel
branches onder meer al via methodes als Lean Six
Sigma, Design Thinking en Agile aanwezig is, maar in
het juridische veld nog vaak ontbreekt.
Wil je de ontwikkeling van een product goed regelen,
dan heb je zowel een gestructureerde aanpak als
een fikse portie geduld nodig. Weersta de aandrang
om meteen iets te willen opleveren. Kies voor een
aanpak die tevens gebruik maakt van de aanwezige
data, wat sowieso een beetje een black box is voor
juristen.
Om iets met data te doen, moet je er eerst voor
zorgen dat je het verzamelt. En voordat je het verzamelt, moet je weten wat je er mee wilt gaan doen.
Dat betekent dat je in een vroeg stadium over dit
soort vragen moet hebben nagedacht. Het vraagt
een besef van de waarde die data voor jou kan
leveren.
Ontbreekt deze aanpak, dan loop je het risico nooit
te weten of je product doet waarvoor je het hebt
ontwikkeld. En dan weet je niet of de tijd die je er in
stopt ook loont. Iets wat toch gek is, aangezien we
leven in een tijd waarin, als we willen, heel veel te
meten is, en daarmee antwoorden op je vragen te
vinden zijn.
Wil je dit risico voorkomen, begin dan niet in het
wilde weg met de ontwikkeling van een product,
alleen omdat de concurrent het heeft. Het begint
met het maken van een plan, het uitwerken van je
vraagstellingen, doelen en meetpunten, om daarna
pas aan het product te gaan werken. Of zoals ik
laatst in een lezing over project management
hoorde: ‘Plan the work and work the plan’.
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‘Je ziet vaak dat bedrijven voor
de buitenwereld roepen dat
ze bezig zijn met diversiteit en
inclusiviteit, maar verder gebeurt er niet zoveel’
Marc Wintgens

S

Steeds meer bedrĳven streven naar een
diverse en inclusieve werkvloer. Zeker nu
steeds vaker het geluid klinkt dat diversiteit en inclusiviteit belangrĳk zĳn voor de
business. Zo concludeerde organisatieadviesbureau McKinsey & Company eind juni
dat bedrĳven maar liefst 39 procent aan
potentiele sollicitanten mislopen als zĳ het
bedrĳf als niet-inclusief beschouwen.

Partners en bestuurders voor meer diversiteit en inclusiviteit

‘Een paar targets formuleren is niet voldoende’

Marc Wintgens (AKD)
Ook de grote advocatenkantoren proberen
meer divers en inclusief te zĳn. Zo werden
in 2020 verschillende nieuwe Diversity &
Inclusion-partners, -hoofden en -voorzitters
benoemd. Zoals Marc Wintgens, bestuurslid
bĳ AKD. Hĳ werd Head of Diversity & Inclusion bĳ zĳn kantoor. Maar wat gebeurde er
precies na zĳn benoeming? Welke stappen
zĳn er ondernomen?

Met luide trom werden ze afgelopen jaar aangekondigd bij enkele van ’s lands grootste advocatenkantoren: Diversity & Inclusion-partners, -hoofden en -voorzitters.
Marc Wintgens van AKD, Hermine Voûte van Loyens & Loeff en Hendrik Jan Biemond
van Allen & Overy bekleden zo’n functie, maar wat willen en doen zij precies?

Een terechte vraag, beaamt Wintgens:
“Wat je vaak ziet is dat bedrĳven voor de
buitenwereld roepen dat ze bezig zĳn met
diversiteit en inclusiviteit, maar verder ge-

Door Rik Haverman | Foto’s: Camiel Donders
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beurt er niet zoveel.” Het AKD-bestuur heeft
daarom onder andere een speciale commissie opgericht, met Wintgens aan het hoofd,
die allerlei initiatieven neemt.
“Door het coronavirus ligt offline het een
en ander stil,” vertelt Wintgens. “Maar
momenteel verzorgen we bĳvoorbeeld
online unconscious bias webinars, voor al
onze vestigingen in de Benelux, om mensen
meer bewust te maken van hun eigen onbewuste vooroordelen en privileges. En we
ondersteunen vrouwelĳk talent door middel
van leiderschapscursussen, omdat we hen
onderweg naar de top te vaak zien afhaken.”
AKD probeert dus vooral door communicatie
en educatie een cultuuromslag – want zo betitelt Wintgens het realiseren van een diverse
en inclusieve werkvloer – te bewerkstelligen.
De nadruk ligt bĳ AKD dan ook niet op quota
en targets, andere middelen die vaak worden
ingezet voor meer diversiteit en inclusiviteit.
“Een paar targets formuleren is niet voldoende,” zegt Wintgens. “We willen dat iedereen,
ongeacht gender, geaardheid of achtergrond, bĳ AKD alle kansen heeft én zich
thuis voelt. Een quotum, voor bĳvoorbeeld
een bepaald aantal vrouwelĳke partners,
kan daaraan bĳdragen, maar wĳ denken dat
het beter is om de cultuur van onze organi-
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‘Het is belangrijk om te starten
met het afbakenen van een
concrete doelstelling’
Hermine Voûte

satie te veranderen. Ervoor te zorgen dat er
een divers en inclusief klimaat heerst; dat er
bewustwording is. De resultaten volgen dan,
en zo’n quotum is dan niet nodig.”

Hermine Voûte (Loyens & Loeff)
Hermine Voûte is recentelijk benoemd
tot de voorzitter van het Committee for
Diversity & Inclusion bij Loyens & Loeff. De
arbeidsrechtadvocaat is een ervaren rot op
dit gebied: zo was ze in het verleden onder
meer voorzitter van de diversiteitscommissie
van de Nederlandse Orde van Advocaten
en stond ze aan de wieg van een women’s
leadership-programma op de Zuidas. Binnen
het comité richt zij zich allereerst op meer
vrouwen aan de top.
“Ik wil me heel graag nog een keer kwaad
maken over diversiteit en inclusiviteit,”
vertelt ze door de telefoon. “En ja, dat
behelst meer dan alleen de discussie over de
man-vrouwverhoudingen op kantoor. Concrete doelen wat betreft bijvoorbeeld LHBTI
en multiculturaliteit moeten we echter nog
stellen. We hebben ons eerst op vrouwen
gericht omdat dat bij ons een stuk beter kan.
We willen naar dertig procent vrouwen in
de partnership in 2025, en vijftig procent
vrouwen op de posities die zich bezighouden
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met beoordeling en promotie.”
Duidelijk is dat Voûte juist wel heilig gelooft
in heldere doelen, zoals quota of targets;
duidelijke stippen aan de horizon. Waarom?
“Het is belangrijk om te starten met het
afbakenen van een concrete doelstelling.
Iets waar we naartoe móéten werken. Zodat
er geen excuus is om er pas later mee aan
de slag te gaan.” De voorzitter ziet echter
ook het nut in van bijvoorbeeld bewustwordingssessies. “Educatie is ook belangrijk,”
zegt ze. “Daarom zijn we bijvoorbeeld druk
bezig met de-bias-trainingen (net zoals AKD)
voor het hele kantoor. Hierdoor zullen we
niet direct divers en inclusief zijn, maar het
creëert wel bewustwording.”

Hendrik Jan Biemond
(Allen & Overy)
Allen & Overy’s regionale Diversity & Inclusion-partner voor Europa is Hendrik Jan
Biemond. Hij steekt direct van wal over de
strategie van zijn kantoor: “Bij Allen & Overy
wordt vooral de dialoog over de noodzaak
van, en de uit te voeren strategie voor meer
diversiteit en inclusie aangemoedigd. Het is
namelijk belangrijk dat we blijven praten,
want het is vaak best een ongemakkelijk
onderwerp. We zijn bang om wat verkeerds
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“Ik denk dat veel witte
mensen moeten nadenken of
ze geen plaats kunnen maken”
Hendrik Jan Biemond

te zeggen en dus hebben we het er maar
helemaal niet over. Wat niks oplost.”
Allen & Overy organiseert daarom initiatieven als Powered by Diversity. “Tijdens
dit evenement gaan medewerkers van ons
kantoor rechtstreeks in gesprek met biculturele en LHBTI-studenten over diversiteit
op de Zuidas. Ze wisselen ervaringen uit,
spreken met elkaar over vooroordelen en
praten uitgebreid over wat anders moet. Erg
waardevol,” vindt Biemond.
Bij Allen & Overy gebeurt echter meer dan
praten. Het kantoor is bijvoorbeeld verbonden aan het mentorprogramma Giving
Back. Biemond legt uit waarom: “Kinderen
van kleur die op de basisschool een te laag
schooladvies krijgen, komen later minder
makkelijk bij kantoren als Allen & Overy
terecht. Een maatschappelijk probleem dat
wij niet zomaar oplossen, maar met het
programma dragen we ons steentje bij. Zo
bieden we ondersteuning aan ambitieuze
jongeren met een biculturele achtergrond,
op persoonlijk en professioneel vlak, en helpen we hen hun netwerk te vergroten.”
Ook de eerdergenoemde targets en quota
zijn Allen & Overy niet onbekend. Zo stelde
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het kantoor recent quota voor meer medewerkers met een biculturele achtergrond.
Biemond staat positief tegenover zulke
doelstellingen. “Er komt een moment dat je
bent uitgepraat, en het schokeffect van een
quotum, zo’n harde target, kan dan wellicht
een doorbraak forceren,” denkt hij.
Tot slot was er op social media ook kritiek
op de aanstelling van Hendrik Jan Biemond.
“Waarom worden er steeds witte mannen op
deze posities benoemd? Is dat niet ontzettend ironisch?” luidde een reactie op de
Facebook-pagina van Advocatie. Hoe kijkt
Biemond hier zelf naar? “Ik denk inderdaad
dat veel witte mensen moeten nadenken
of ze geen plaats kunnen maken. Iemand
anders op mijn positie was dus nog beter
geweest, maar ik denk wel dat ik voldoende
gevoel heb bij de importantie van diversiteit en inclusiviteit. Dit door mijn eigen
persoonlijke ervaringen als LHBTI’er in een
heteronormatieve samenleving.”

Mourad El Moussati (de expert)
Met zijn bedrijf Sollicitatiemarkt.nl helpt
Mourad El Moussati ondernemingen een
meer diverse werkvloer te realiseren. De
afgelopen maanden gaf El Moussati hierover
regelmatig zijn mening in verschillende
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‘Wat mensen op zo’n diversiteits- en inclusiviteitspositie vooral moeten hebben is een
persoonlijke drijfveer’
Mourad El Moussati

media. Wat vindt de expert allereerst van de
social media-kritiek op de benoeming van
‘witte mannen’?
“Een lastige vraag. Iemand met een andere
kleur of paspoort zal hoogstwaarschijnlijk
bepaalde problemen beter herkennen, en
wellicht fungeren als rolmodel binnen de
organisatie,” denkt El Moussati. “Maar wat
mensen op zo’n diversiteits- en inclusiviteitspositie vooral moeten hebben, is een
persoonlijke drijfveer. De beste resultaten
worden behaald als iemand écht iets wil
veranderen. Bijvoorbeeld omdat hij of zij iets
is opgevallen, of bepaalde negatieve ervaringen heeft gehad. Kleur, gender, geaardheid
of religieuze achtergrond doen er dan niet
toe.”
El Moussati doet graag uit de doeken welke
stappen bedrijven kunnen nemen om tot
een meer diverse en inclusieve werkvloer te
komen. “Het begint met de waarom-vraag.
Als wij bedrijven helpen, starten we daarmee. Waarom is diversiteit en inclusiviteit
belangrijk? Wat verstaat het bedrijf eronder,
en waarom willen ze dat? Vanwege een sterke businesscase of willen ze een afspiegeling
zijn van de maatschappij?”

saties pas daarna overgaan tot het volgende
stadium. “Dat is de vraag: waar staan we
nu?” verduidelijkt hij. “Weten we bijvoorbeeld hoeveel procent van het managementteam een multiculturele achtergrond heeft?
Zo nee, dan moet dat gemeten worden,
want pas dan kan een bedrijf zich afvragen
waar het heen wil; wat de doelen zijn. En tot
slot kan dan in de laatste fase de strategie
bepaald worden. Wat is nodig om de doelen
te behalen? Welke bewustwordingssessies
en targets?”
Want El Moussati gelooft vooral in een combinatie van het creëren van bewustwording
en concrete doelen. Hij heeft vaak gemerkt
dat de bedrijven die successen boeken, eerst
meten hoe hun kantoor ervoor staat en op
basis daarvan targets bepalen en vervolgens behalen. Toch wil El Moussati de – in
zijn woorden – ‘zachte kant’ niet passeren.
“Meer diversiteit en inclusiviteit vergt een
cultuurverandering,” aldus de ondernemer.
“Bewustwording creëren, zoals over vooroordelen, is daarbij niet te missen. Maar ook
over bijvoorbeeld de tijd en toewijding die
zo’n omslag kost, moet er besef zijn, want
met zes uurtjes in de week naast je normale
baan, red je het niet.”

Binnen El Moussati’s filosofie kunnen organi-

90

ADVOCATIE MAGAZINE I OKTOBER 2020

SDU

SDU

ADVOCATIE MAGAZINE I OKTOBER 2020

91

Schakelen en doorfietsen

Toen Jelle Berghuis begin dit jaar werd aangesteld als Manager Opleidingen bij Sdu,
had hij niet kunnen voorzien dat corona een
grote stempel zou drukken op zijn eerste
maanden als leidinggevende. “Zeker, het
was een zeer bewogen begin, om er maar
eens een uitgekauwd eufemisme tegenaan
te gooien. Maar het is zeker niet alleen
maar kommer en kwel. Sterker nog, ik heb
nog nooit zo’n dynamische, innovatieve afdeling gezien. Het is enorm gaaf om samen
te bouwen aan de toekomst van educatie.”

Ok, we kunnen niet om de vraag
heen: Welke impact heeft corona
op Sdu opleidingen?
“Corona is natuurlijk een elephant in the
room waar je zeker met 1,5 m afstand niet
omheen kunt. Voor iedereen een heftige
periode, ook voor opleiders als Sdu waarbij
het aanbod voor een groot deel uit contactonderwijs bestaat. We gingen van een
voorjaar met nog 350 bijeenkomsten voor
de boeg naar een lege agenda.”

Was er paniek toen er een streep
door de fysieke cursussen ging?
“Nee, eigenlijk niet. Natuurlijk, er was wel
degelijk onrust toen we wekelijks, soms

zelfs dagelijks, geconfronteerd werden met
nieuwe maatregelen waarbij fysieke educatie onmogelijk werd. Op zo’n moment kan
je maar één ding doen: zo snel mogelijk
schakelen en doorfietsen. Maar dat is wel
even doortrappen. Want inmiddels weet
niemand meer beter, maar in maart was dat
wel pionieren. Ik ben dan ook enorm trots
dat we binnen een week de eerste live
online cursus op het programma hadden
staan. En binnen de kortste keren was de
agenda weer aardig gevuld.”

Is daarmee het volledige voorjaarsaanbod omgezet naar online?
“Nee, absoluut niet. We hebben er dit
voorjaar bewust voor gekozen om alleen
twee uur durende online cursussen aan
te bieden. Langer was wat ons betreft
didactisch vaak onverantwoord. Er is dus
het nodige naar het najaar doorgeschoven.
We hebben inmiddels meer ervaring en
bouwen het dit najaar verder uit naar virtual
classrooms met meer interactie, zodat we
de effectiviteit van langere online cursussen
kunnen waarborgen. Waar mogelijk in onze
eigen Sdu studio die inmiddels ook up and
running is.”

Dit najaar staan er weer honderden
fysieke bijeenkomsten op de agenda.
Is dat wel verantwoord?
“Uiteraard, anders zouden we het niet
aanbieden. Dat was wel een aardige puzzel.
We zijn direct in gesprek gegaan met de
diverse locaties en inmiddels ligt er een
duidelijk protocol zodat we de veiligheid
kunnen waarborgen. Het betekent hier

Fietst u dit najaar op
deze duurzame fiets?
Sdu Opleidingen & Events geeft er maar liefst 9 weg!
Maak kans! Kijk voor meer informatie op

www.sdujuridischeopleidingen.nl/sdu-fietst-door

en daar wel beperkte capaciteit. Gelukkig
hebben we inmiddels ook een hybride vorm
in ons assortiment: klassikale sessies, die
tevens online gestreamd worden. Natuurlijk
blijft een deel van het aanbod puur online.
En dus niet alleen korte webinars, maar ook
virtual classrooms en niet te vergeten:
online events, waar we er de afgelopen
periode ook een groot aantal van hebben
mogen vormgeven.”

En in 2021 weer business as usual?
“Ja in zekere zin wel, onze missie blijft
namelijk onveranderd: professionals die
zich bezighouden met de toepassing van
wet- en regelgeving de kennis en tools
geven om te excelleren. Nu en in de toekomst. Alleen ziet die toekomst er wel wat
anders uit. Of eigenlijk moet ik zeggen: de
toekomstperceptie is veranderd. Iedereen
heeft nu aan de voordelen van online
educatie kunnen proeven. En dat is slechts
het topje van de ijsberg. Er is nog zoveel
meer mogelijk. Hoe gaaf zou het zijn als
iedereen een persoonlijke, tailor made mix
van online, blended en fysieke educatie
krijgt. Uitgevoerd in een adaptief traject
waarbij iedereen door zijn of haar persoonlijke learning journey heen fietst. Zover
zijn we nog niet, maar we zijn met Sdu
opleidingen duidelijk de goede weg
ingeslagen en we gaan ons de komende
tijd zeker niet vervelen.”
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Platforms die de werkwijze van juristen veranderen

De topadvocatuur
gelooft in Reynen
Court en Lupl
In de overvolle, hypegevoelige tech-markt maken twee nieuwe platforms serieus kans
om een blijvende impact te maken in het wereldwijde juridische veld. Reynen Court en
Lupl bieden verschillende oplossingen, maar hebben gemeen dat zij het vertrouwen – én
investeringsgeld – van internationale advocatenkantoren hebben gewonnen.
Door Joris Rietbroek | Foto’s: Roel Dijkstra Fotografie

Van deze twee namen zoemt Reynen
Court het langst rond. Het Amerikaans-Nederlandse legal tech-bedrijf
trad in oktober 2018 voor het eerst naar
buiten met de aankondiging van zijn
‘legal appstore’, toen al geruggesteund
door internationale advocatenkantoren als Clifford Chance, Freshfields en
Linklaters.
Lupl werd in mei 2020 voor het eerst
aangekondigd als een digitaal platform
waarmee advocaten en hun cliënten
makkelijker dan ooit moeten kunnen
samenwerken. Internationale advocatenkantoren Cooley (VS), CMS en het
Aziatische Rajah & Tann staan mede aan
de wieg van Lupl – dat als zelfstandige
tech start-up opereert – en hebben er al
ruim tien miljoen dollar in geïnvesteerd.
Vanaf 2021 zou Lupl ‘de manier waarop
advocaten werken veranderen’.

Griezelige maanden
De legal appstore van Reynen Court ging
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in februari 2020 live, kort voordat het
coronavirus de wereld overnam. Oprichter Andrew Klein, de van oorsprong
Amerikaanse internetondernemer die
sinds 2000 in Nederland woont en werkt,
spreekt terugblikkend van enkele ‘griezelige maanden’ voor het nieuwe bedrijf.
“Het momentum dat we hadden rond de
livegang leek in een keer verdwenen,”
vertelt Klein. “Niemand wist wat er ging
gebeuren en advocatenkantoren stopten
acuut met investeren. Toch gingen wij
intussen gestaag verder met doorontwikkelen, evenals onze softwareleveranciers. Tot nog toe is de impact van
de crisis op de grote advocatuur niet zo
hevig als verwacht. In mei kwamen onze
contacten met advocatenkantoren weer

op gang, in de zomermaanden was het
alweer bijna zoals voor de crisis. De situatie blijft onzeker, maar voor nu hebben
we hooguit wat vertraging opgelopen.”

Appstore met tools voor juristen
Aan Reynen Court is een consortium van
negentien advocatenkantoren verbonden, waarvan er drie – Clifford Chance,
Orrick en Latham & Watkins – hebben
geïnvesteerd. De negentien kantoren
hebben met hun deelname het eerste
gebruikersrecht.
De legal appstore van Reynen Court
werkt eigenlijk min of meer zoals een
store die op iedere smartphone te vinden
is, legt Klein uit. “Het is een appstore
vol tools voor juristen, die zij op al hun

Door corona leek het momentum van
Reynen Court even verdwenen
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Klein tot nu toe veel vraag naar contract
review tools, billing tools (“Een tool als
Ping verzamelt diverse dossier-, mailen telefoondata om de declaratie op te
stellen”) en juridische vertaal-apps.
Klein haalt afsluitend een paar loodgietersmetaforen van stal: voor de zakelijke
advocatuur die met name internationaal
actieve cliënten bedient, is Reynen
Court one set of pipes. De volgende stap,
nu Reynen Court live is? Klein: “Nu de
plumbing voor advocatenkantoren geïnstalleerd is, gaan we ons ook op in-house
teams bij bedrijven richten. Op den duur
willen we komen tot een driehoek tussen
ontwikkelaars, advocaten en bedrijfsjuristen.”

apparaten kunnen gebruiken. Het is voor
advocatenkantoren eenvoudig om relevante tools te vinden, aan te schaffen en
te installeren op computers of telefoons,
wat zeeën van tijd en geld bespaart. Het
gaat om cloud-based oplossingen; daar-

‘Het is
plug and play:
kiezen, aanschaffen,
installeren
en direct
gebruiken’
om hebben we tegelijkertijd een besturingssysteem ontwikkeld dat kantoren
in staat stelt om de ‘apps’ te gebruiken
binnen hun eigen cloud-omgeving. De
softwareontwikkelaars verpakken hun
tools als het ware in een ‘container’, met
een ingebouwd mini-besturingssysteem
zodat het geschikt is voor gebruik binnen
de cloud.”
Normaal gesproken kan de aanschaf
en implementatie van een nieuwe tool
binnen de bestaande digitale infrastructuur van een advocatenkantoor zo een
halfjaar tot een jaar in beslag nemen.
Aan zulke geld- en tijdverslindende
trajecten hoopt Reynen Court een eind te
maken, aldus Klein. Bovendien kunnen de via de store aangekochte tools
eenvoudig naast de bestaande software
worden gebruikt. “Het is plug and play:
kiezen, aanschaffen, installeren en direct
gebruiken. Stel dat je bij een M&A-deal
duizenden Duitse bankdocumenten
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Lupl nog in bèta-fase

Bert Vries en Katja van Kranenburg

moet doorzoeken. Dan is het eenvoudig
om via het platform een hierop gerichte
tool te vinden. Alles wordt zo gebouwd
dat al onze tools werken binnen bestaande infrastructuren. We geloven oprecht
dat dit het hele paradigma gaat veranderen waarmee advocatenkantoren hun
software-oplossingen kiezen.”

Gezamenlijke standaard
Zoals Klein op ontspannen wijze zijn
verhaal doet, was het niet moeilijk om
advocatenkantoren geïnteresseerd te
krijgen voor het concept van Reynen
Court. “We merkten tijdens de ontwikkeling van onze ideeën dat grote
advocatenkantoren actief zoeken naar
manieren om hun moderniseringsslag
te versnellen. Dit mede onder druk van
hun cliënten, die steeds kritischer zijn
op torenhoge juridische kosten. We
nodigden kantoren uit om samen met
ons duidelijke standaarden voor de app

store op te stellen. Ik hamerde erop dat
ze niet alleen met Reynen Court zouden
samenwerken, maar ook met elkaar. En
daar zit wat mij betreft de echte toegevoegde waarde van ons platform: dat het
een door de advocatuur zelf vastgestelde
standaard voor legal tech-tools vertegenwoordigt.”
Het voordeel voor softwareontwikkelaars is dat zij makkelijker in het vizier
van nieuwe grote klanten kunnen
komen. Klein: “Het is voor hen praktisch onmogelijk om met al deze grote
kantoren in gesprek te raken.” Inmiddels
zijn er zo’n 160 tech-ontwikkelaars aan
Reynen Court verbonden, waarvan de
meesten één oplossing aanbieden.

Veiligheidseisen
Los van de strikte veiligheidseisen –
uiteraard essentieel voor gebruik in de
advocatuur – stelt Reynen Court geen
torenhoge eisen aan ontwikkelaars die
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zich willen aansluiten. “We don’t have
big gates,” zegt Klein. “We proberen
vendors te vinden die interessante of
zelfs baanbrekende oplossingen bieden.
Beveiligingsrisico’s zijn uiteraard uit den
boze, maar de keuze is aan de kantoren.
Willen ze bewezen tools in huis halen of
durven ze te investeren in cutting edge
software die misschien hooguit nog niet
helemaal volwassen is? Dat kan, en het
is onze taak om advocatenkantoren op
transparante wijze in te lichten over de
tools die we aanbieden.”
Een van de hot categories waarin Reynen
Court tools aanbiedt, is transactiemanagement. Als voorbeeld noemt Klein
Doxly, waarmee groepen advocaten
en cliënten gezamenlijk op een uiterst
georganiseerde manier kunnen werken
aan een transactie (“weg met al die gele
post-its”). Het is met behulp van digitale
handtekeningen zelfs mogelijk om deals
digitaal te closen. Verder is er volgens
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Waar Reynen Court al live is, bevindt het
afgelopen voorjaar aangekondigde platform Lupl – afgeleid van ‘staying in the
loop’ – zich nog in de bètafase. Vanuit
het Nederlandse kantoor van CMS zijn
advocaat-partner Katja van Kranenburg
en IT-directeur Bert Vries betrokken bij
de internationale ontwikkeling van Lupl.
Reynen Court kennen ze natuurlijk ook
al, zegt Vries. “Lupl en Reynen Court zijn
complementair aan elkaar. Lupl vereenvoudigt het gebruik van verschillende
technologieën door partijen in een juridische zaak. Reynen Court vereenvoudigt de aanschaf en implementatie van

‘Lupl en
Reynen Court zijn
complementair
aan elkaar’

nieuwe technologieën. Beide platformen
dragen dus bij aan de verdere digitalisering van de juridische sector.”
Van Kranenburg test als lid van een
team van twaalf CMS-partners wereldwijd actief mee. Een adviesraad voor
de ontwikkeling bestaat niet alleen uit
de advocatenkantoren Cooley, CMS en
Rajah & Tan, maar ook uit multinationals
als Unilever, Deutsche Bank en AirBnb.
Bedrijven kortom met een enorme geografische footprint die volop grensoverschrijdende dossiers hebben in diverse
jurisdicties.
Lupl is een platform dat elektronische
dossiers synchroniseert tussen de verschillende partijen, ongeacht welke software zij gebruiken. Wie een dossier in
Lupl opent, krijgt een volledig overzicht
van een zaak voorgeschoteld, met alle
documenten, communicatie en betrokken teamleden. Alle advocatenkantoren
en in-house teams kunnen er met hun
eigen systemen mee werken; het is een
kwestie van het digitaal koppelen van
systemen aan Lupl. Volgens Van Kranenburg rekent Lupl zo af met de oneindige
documenten- en communicatiestroom
die advocaten ontvangen via e-mail,
Dropbox, WeTransfer, Teams, WhatsApp,
enzovoorts.
“Vind op gegeven moment door de
bomen het bos nog maar eens terug,”
schetst Van Kranenburg. “Al die informatie wil je het liefst op één plek hebben.
Met Lupl kun je alle informatie rond een
dossier op een overzichtelijke manier organiseren. Je kunt bovendien eenvoudig
informatie met collega’s of met cliënten
delen. Alle informatie is gecentraliseerd
en betrokken partijen kunnen er makkelijk in samenwerken, op je desktop of telefoon. Zo ben je als advocaat veel beter
in control om je cliënt actief te bedienen
en heeft de cliënt beter zicht op de
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Automatiseer uw kennis,
verhoog uw waarde.

INNOVATIE

Bent u veel tijd kwijt aan het handmatig
opstellen van contracten?

Ja

Document automatisering kan u helpen bij het correct en
foutloos opstellen van diverse juridische documenten.
Ontdek hoe u NDA’s, huurovereenkomsten,
arbeidscontracten en nog veel meer kunt genereren.
Bezoek onze website of vraag een vrijblijvende
demonstratie aan.

Andrew Klein

behandeling van het dossier. Zo behoud
je met nieuwe technologie beter dan ooit
het overzicht in complexe dossiers.”

Cliëntgedreven en
laagdrempelig
Wat Lupl volgens Vries anders maakt dan
de vele legal tech-tools die op de markt
worden afgevuurd: “Het is geen applicatie of automatisering van een juridisch
proces. Er zijn al volop andere startups
bezig met het oplossen van specifieke
problemen. Je zit ook niet zozeer samen
in een document te werken, zoals in
Google Drive. Dit is een primair cliëntgedreven, laagdrempelige manier om dossiers te organiseren, bestaande systemen
van de betrokken partijen in een zaak
aan elkaar te koppelen en zo beter met
elkaar te kunnen samenwerken.”
En dat is wat cliënten willen, is de
overtuiging van Vries. “De juridische
sector is redelijk conservatief. In veel
andere sectoren is de digitalisering al
veel verder. Cliënten uit deze sectoren
vragen dan ook aan hun advocatenkantoren of samenwerkingen niet anders en
slimmer kunnen. Dat is waar Lupl om
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Nee

draait: op een slimmere manier informatie uitwisselen met elkaar, en niet langer
tientallen mails met conceptdocumenten
heen en weer sturen.”
Uiteindelijk is het ook voor advocaten
zelf prettig om veel efficiënter te kunnen
werken, daar is Van Kranenburg van
overtuigd. En meer efficiëntie hoeft echt
niet ten koste te gaan van het aloude
uurtje-factuurtje verdienmodel van advocatenkantoren. “Als cliënten opmerken
dat de samenwerking met advocaten
verbetert, zal het uiteindelijk alleen

‘In partnerships
zoeken we elkaars
versterking, we
concurreren niet,
maar vullen
elkaar aan’

maar meer werk opleveren. Bovendien
gebruiken we al langer middelen om
het saaiere, repetitieve werk niet meer
handmatig te hoeven doen. Dan kom je
tenminste eerder toe aan het ingewikkelder, meer hoogstaande werk.”
Van Kranenburg en Vries geloven dat
Lupl een belangrijke rol gaat spelen in
de juridische dienstverlening van de toekomst. Alleen al de betrokkenheid van
juridische teams van grote bedrijven als
Unilever en Airbnb onderstreept dit, zegt
Vries. “Deze ondernemingen durven tijd
en energie te steken in iets dat waarde
heeft voor de gehele juridische markt.
Dat geeft veel vertrouwen.”
De livegang van Lupl staat gepland voor
2021. Het businessmodel staat nog niet
geheel vast. “Over het verdienmodel
wordt nog nagedacht; Lupl zit nu nog in
de bètafase,” zegt Vries. “In de komende
tijd moet duidelijk worden welke waarde
Lupl nu precies gaat creëren voor de toekomstige gebruikers. Uiteindelijk draait
het immers niet om de nieuwe technologie, maar om een nieuwe manier van
werken.”
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Krijgt u keer op keer dezelfde soort
juridische vragen die u veel tijd kosten?

Ja

Nee

Een juridisch adviessysteem kan voor u uitkomst bieden.
Wilt u weten hoe u meer tijd vrij kunt maken door juridisch
advies te uniformeren? Bezoek dan onze website voor
meer informatie en voorbeelden.

Wellicht kunnen we u inspireren met
praktijkvoorbeelden. Vraag uw persoonlijke
demonstratie aan via onze website.

Berkeley Bridge gelooft dat de aanwezige kennis en ervaring in organisaties de
belangrijkste randvoorwaarde voor succes is. Wij helpen organisaties bij het
automatiseren van juridische kennis, zoals het opstellen van contracten of het
digitaliseren van juridische vraagstukken. De online interactieve toepassingen
kunnen u en uw collega’s helpen om meer te doen in minder tijd. Wilt u meer
weten over hoe u kostbare expertise kunt vrijmaken en de eﬃciëntie binnen uw
organisatie kunt verbeteren? Lees meer op www.berkeleybridge.nl/waarde.

COLUMN

Wat we niet gaan
missen in het nieuwe
normaal
Het is al maanden uitgestorven op de

Door
Zo Zuidas

Zuidas. De enigen die er nog komen om te werken
zijn de bouwvakkers. Voor de coronacrisis waren er
zelfs op zaterdagen en zondagen meer pakken te
zien dan nu op een doordeweekse dag. Even dacht
iedereen dat het tijdelijk zou zijn. Na de lockdown
zou alles weer normaal worden. Inmiddels weten we
beter.
Geen enkele beroepsgroep kon zo makkelijk de
switch maken naar thuiswerken als de kenniswerkers van de Zuidas. Er is een pre-corona en
een post-corona Zuidas, al weet niemand hoe het
nieuwe normaal eruit gaat zien. Minder op kantoor
en meer thuis werken. Geen verplichte teamuitjes
meer. Dure zakenlunches verplaatsen zich naar de
eigen keuken. En facetimen heeft een nieuwe betekenis gekregen. De Zuidas is in sneltreinvaart naar
de 21ste eeuw gebracht en dat werd hoog tijd; er
zijn veel dingen die we niet gaan
missen.

Niet hoe lang
en wanneer je
werkt is nog
belangrijk, maar
wat je oplevert

1. Gezien worden
door de baas

In veel Zuidas-beroepen – advocaat, accountant of compliance
officer – is wantrouwen als
karaktertrek een unique selling
point. Hoe beter je hierin wordt,
hoe hoger je op de carrièreladder stijgt. In de top
zijn nauwelijks nog mensen te vinden die een ander
vertrouwen.
Bovendien is het bij kenniswerkers lastig om te
bepalen hoe hard iemand werkt. Werk je in de bouw?
Dan is het duidelijk. What you see is what you get.
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Die muur wordt steeds hoger, omdat metselaars
er iedere dag aan werken. Zitten ze een middag te
gamen op hun smartphone, dan is de muur minder
hoog dan hij had kunnen zijn.
Bij kenniswerkers is dit lastiger. Het ene dossier
vergt meer uren dan het andere dossier. En rapport
A lijkt makkelijker dan rapport B, maar kan door
complicaties toch veel tijd kosten. Kortom; het
is moeilijker om een consultant op resultaat te
managen dan een metselaar. Dus was het belangrijk
om op gezette tijden gezien te worden door je baas.
Zag hij jou al om vijf uur naar huis gaan? Een min.
Verliet je kantoor als alleen de schoonmaker er nog
was? Een plus.
Corona heeft dit veranderd. Managers zijn nu
gedwongen om op een andere manier naar de
productiviteit van hun werknemers te kijken. Output
is belangrijker geworden. Niet hoe lang en wanneer
je werkt is nog belangrijk, maar wat je oplevert. Een
aardverschuiving die productiviteit en werkgeluk ten
goede komt. Maar net als we deze slag bij Waterloo
denken te kunnen vieren, verschijnen er berichten
uit de Verenigde Staten. Hier blijken partners en
managers hun medewerkers via beveiligingssoftware te bespioneren. De verkopers van deze software vieren hoogtij. Een zorgelijke ontwikkeling die
hopelijk niet de Zuidas bereikt.

2. De gezamenlijke lunch
Weet je nog, voor corona? Dat je iedere dag ergens
tussen twaalf en een uur ging lunchen met je collega’s. Iedere dag eerst de grote vraag: Wat gaan we
doen? Een broodje bij Dicky’s? Een salade bij SLA?
Even zitten bij Mech? Of toch gewoon snel een hap
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in het bedrijfsrestaurant?
Dan de vraag: Wie gaat er mee? Vaak ging dan net
die verkeerde collega mee, waardoor het gesprek
weer ging over zijn kinderen. Of die andere collega,
die als een sfeerspons ervoor zorgde dat de cake
tijdens een begrafenis nog beter weg te krijgen was.
Of nog erger: je manager. Waardoor je niks durfde
te zeggen, omdat ieder woord gewogen werd: het
mogelijke verschil tussen wel of
geen promotie.
De lunch vindt nu in je eigen
keuken plaats: voor de een
een bammetje pindakaas, voor
de ander een zelfgemaakte
salade met homemade zuurdesembrood. Leuk, maar dat
kan beter. De horeca is immers
gewoon weer open. Sterker nog:
de horeca heeft ons hard nodig. Hoe fijn dat je nu
volledig vrij kunt kiezen met wie je gaat lunchen?
Geen moeilijke gesprekken over arresten of
marktontwikkelingen. Geen pijnlijke stiltes, omdat
het gisteren ook al over het weer ging. Maar gewoon
een lunch met een leuke collega, een vriendin of je
leuke buurman.

Hoe fijn dat je nu
volledig vrij kunt
kiezen met wie je
gaat lunchen?

3. Teambuilding
‘Is dat wel verantwoord? Om zo met z’n allen af te
spreken?’ Alleen die vraag al doet de risicomijdende
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Zuidasser sidderen. Geen enkel kantoor wil als de
eerste de beste toeristenkroeg te boek komen te
staan als coronabrandhaard. Dat is niet goed voor
de zaken.
Dus heeft er het afgelopen half jaar geen teambuildingevent plaatsgevonden. Niet meer met een
blinddoek om achterover vallen in de armen van
je collega’s, geen seminar volgen waar weer een
sporter komt vertellen wat het betekent om door
te zetten in het leven en geen verplichte feedbackrondjes.
In plaats daarvan doen we pubquizjes, waarbij onze
kat, onze kinderen of huisgenoten op de achtergrond
of voorgrond verschijnen. Luisteren we nog steeds
naar die sporter over motivatie, maar die heeft
inmiddels ook Teams ontdekt, zodat we ondertussen
gewoon ons werk kunnen doen. En ergeren we ons
veel minder aan onze collega’s, dus is feedback ook
niet meer nodig.
Maar ook dit kan beter. Om goede teams te bouwen
is vertrouwen essentieel. En vertrouwen is niet gebaseerd op vriendschap, maar op het feit dat je weet
wat je aan iemand hebt. Dat betekent meer dan ooit
dat we als werknemer de verplichting hebben om te
leveren wat we moeten leveren, duidelijk te communiceren en collega’s te helpen waar nodig.
Want zeg nu zelf: wie wil er nog terug
naar kantoor?
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Werken tijdens een
pandemie: drie lessen
voor de toekomst
Tijdens de Covid-19-pandemie hebben veel advocaten- en notariskantoren zich razendsnel moeten aanpassen: iedereen werkte plots thuis en alles verliep digitaal. Blijft dat zo?
Wat voor gevolgen heeft dat voor de praktijk en HR? En wordt het kantoor zoals we het
nu kennen omgetoverd tot het Habitoor van de toekomst?
Door Rik Haverman | Interieurbeelden: Casper Schwarz | Foto’s: Roel Dijkstra Fotografie
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Thuiswerken, digitaal vergaderen en meer
flexibiliteit. De coronacrisis heeft voor
kopzorgen gezorgd, maar ook voor veel verandering. Sommigen spreken zelfs over een

ACHTERGROND

Alexander Leuftink
ware revolutie: waar verwacht werd dat de
digitalisering van het werkende bestaan nog
jaren zou duren, lijkt dit nu in enkele maanden bewerkstelligd. Hoe permanent zijn die
veranderingen? Wat wordt er meegenomen
naar de toekomst?
Een interieurarchitect, notaris, advocaat en
twee HR-directeuren geven hierover hun
mening, middels videobellen uiteraard,

waaruit drie lessen voor de toekomst zijn te
distilleren.

Alexander Leuftink, partner bij LINK Advocaten “De communicatie met rechtbanken,
contacten met cliënten en zelfs zittingen: het
verliep grotendeels en soms voor het eerst
digitaal.”

Les 1: Habitoren in
plaats van kantoren
Casper Schwarz is een Utrechtse interieurarchitect die met zijn team interieurs ontwerpt
voor de zakelijke markt, zorg en horeca. In
het verleden heeft Schwarz interieurs ontworpen voor verschillende advocatenkantoren, zoals NautaDutilh, Jones Day en Ploum.
Hebben de coronaveranderingen impact op
zijn werk? Door de versnelde digitalisering
lijkt de thuiswerkplek immers belangrijker
geworden. Hebben kantoorgebouwen nog
wel bestaansrecht?

kantoor. Het thuishonk van een organisatie,
waar medewerkers niet alleen optimaal
kunnen samenwerken, maar ook privé-activiteiten kunnen ontplooien als sporten, koken, borrelen of de hond uitlaten. Een plek
waar thuis, de organisatie en de omgeving
samensmelten, waar werknemers naartoe
wíllen komen. Volgens
Schwarz niets nieuws: “Het concept bestaat
deels al, maar werd voorheen vooral
omarmd door progressieve bedrijven. Door
corona verwacht ik dat ook andere bedrijven
na gaan denken over ander kantoorgebruik.”

Schwarz denkt van wel; hoewel het virus in
eerste instantie ook bij hem tot verwarring
leidde. “Vroeger had ik liever niet dat medewerkers thuis werkten. Ik dacht daarover
ouderwets,” vertelt hij vanachter zijn webcam. “De afgelopen maanden heb ik echter
geleerd dat iedereen ook prima functioneert
vanuit huis. Sterker nog: op gegeven moment
kon ik weer terug naar kantoor en betrapte
ik mezelf erop dat het me tegenstond.” Verrassend, voor de interieurarchitect, die zijn
‘studio’ (een architectenkantoor) bestempelt
als “levendig en gezellig”.
Het leidde tot een ingeving: hoe moet dit
zijn voor kantoorbewoners, die de hele dag
onder een systeemplafond werken? Volgens
Schwarz is dit het moment om het kantoorconcept overboord te kieperen. “Naar wat ik
gehoord heb, is ook bij andere bedrijven het
thuiswerken goed gegaan. De werknemers

Casper Schwarz
Interieurarchitect Casper Schwarz:
“Een kleiner kantoor, met top notch faciliteiten
om samen te werken met collega’s en cliënten,
én voorzieningen om je dag naar eigen wens in
te vullen, is de oplossing.”
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hebben hun werk weten te combineren
met hun privéleven, waardoor de werkdag
anders is gaan functioneren,” stelt hij. “Het
traditionele 9-to-5-model, wat vraagt om
een praktisch, facilitair kantoor, is niet per se
meer nodig.”
De interieurarchitect denkt daarom dat dit
het moment is voor een kentering. Een permanente shift in kantoorgebruik. “Draai het
om. Niet; wat hebben de medewerkers nodig
om te kunnen werken, maar; wat verlangen
ze om terug te komen naar kantoor? Velen
vinden het thuiswerken namelijk fijn,” legt
Schwarz uit. “Maar een deel vindt vijf dagen
in de week op kantoor te veel. Een kleiner
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kantoor, met top notch faciliteiten om samen
te werken met collega’s en cliënten, én
voorzieningen om je dag naar eigen wens in
te vullen, is de oplossing hiervoor.”
Schwarz heeft hier zelfs een naam voor: het
Habitoor - een samenvoeging van habitat en

Voor de geestelijke vader van het Habitoor
vormen advocatenkantoren een interessante
uitzondering. Hij legt uit: “Advocatenkantoren zijn redelijk conservatief. Ze willen wel
vernieuwen, maar de uitkomst is toch altijd
een traditioneel kantoorgebouw met eigen
kamers voor de werknemers. Begrijpelijk,
gezien het dossierwerk dat veel concentratie
vereist en waarbij samenwerken minder
essentieel is. Een deur achter je dichttrekken
is dan ideaal.”
Toch ging ook in de advocatuur het thuiswerken redelijk, dus is een verbindende hub
ook voor hen relevant. “Het is een interessante uitdaging,” zegt Schwarz opgewekt.

‘Het oude traditionele 9-to-5-model,
wat vraagt om een praktisch, facilitair
kantoor, is niet per se meer nodig’
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“Maar een mooie shift moet mogelijk zijn nu
advocaten ook meer thuiswerken dan dat
ze gewend waren. Hun kantoren bestaan
momenteel uit eindeloze verdiepingen met
individuele kamers. Een Habitoor kan dat
verminderen en een meer inspirerende
werkomgeving creëren.”

Les 2: een deels digitaal
advocatuur en notariaat
Dat advocaten inderdaad meer thuis gaan
werken, is in ieder geval aan de orde bij Alexander Leuftink. De voorzitter van de vFAS
en partner, scheidingsadvocaat en -mediator
bij LINK Advocaten is van plan minimaal één
dag in de week thuis te gaan werken. “Sinds
juni gaan we geleidelijk weer naar kantoor,

ACHTERGROND

maar ik ben toch van plan ook thuis te
blijven werken. En waarom ook niet? Ik vind
de flexibiliteit prettig; ik kan mijn eigen tijd
indelen,” aldus Leuftink in een videocall. Het
persoonlijk contact mist de advocaat echter
ook. Hij vindt het daarom belangrijk dat op
zijn kantoor naast meer thuiswerken sociaal
contact een belangrijke pijler blijft.
Duidelijk, maar wat is er verder veranderd
voor de praktijk van Leuftink? En wat
verwacht hij daarvan mee te nemen naar
de toekomst? “We hebben enorme stappen gezet op het vlak van digitalisering,”
geeft hij direct aan. “De communicatie met
rechtbanken, contacten met cliënten en zelfs
zittingen: het verliep grotendeels en soms
voor het eerst digitaal.”
Een onomkeerbare, maar vooral ook positieve ontwikkeling, vindt de advocaat. “Ik
denk dat het bijvoorbeeld voor veel cliënten
prettig is dat ze geen vrij meer hoeven te
nemen en niet meer hoeven te reizen om
hun advocaat te spreken.” Leuftink benadrukt daarbij dat het eerste cliëntcontact
hoogstwaarschijnlijk nog altijd face-to-face
zal verlopen: “In het familierecht hebben we
vaak met emoties te maken. Mensen vinden
het dan prettiger om in persoon hun verhaal
te vertellen. Na dat eerste contact kan dan
worden afgewogen in hoeverre de zaak zich
leent voor een verdere online afhandeling.”
Ondanks dat familierechtzaken vaak een
emotioneel karakter hebben, denkt Leuftink
dat online zittingen ook post-corona te
rechtvaardigen zijn. Mits van tevoren wordt
beoordeeld of de zaak zich hiervoor leent.

Casper Jones
Casper Jones, notaris en managing partner bij
VBC Notarissen “Waarschijnlijk wordt direct
cliëntcontact minder vanzelfsprekend in de
toekomst, en zullen we er meer moeite voor
moeten doen.”
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‘We gaan geleidelijk weer
naar kantoor, maar ik ben toch van
plan ook thuis te blijven werken’
Leuftink: “Als alle stukken aanwezig zijn en
de berekeningen zijn gemaakt, dan kunnen
bijvoorbeeld alimentatiegeschillen prima
digitaal worden afgehandeld. Bij zaken
over een uithuisplaatsing ligt het anders:
daar is het belangrijk dat de rechter de volle
aandacht heeft voor de belanghebbenden.
Wat fysiek toch beter gaat dan via een online
videoverbinding.”
De vFAS-voorzitter denkt overigens niet dat
digitale zittingen voldoende zijn om de achterstanden bij de rechtspraak, die als gevolg
van corona nog groter zijn geworden, weg
te werken. “Mensen hebben niet stil gezeten
tijdens de pandemie,” zegt hij. “Er zijn alleen
maar zaken bijgekomen, terwijl de recht-
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banken daar eigenlijk niet de capaciteit voor
hebben. Ik verwacht chaos en weet niet hoe
de rechterlijke macht dit gaat oplossen. Ik
vrees dat het achteraan in de rij aansluiten
wordt.”

De drang naar verbinding
Net zoals in de advocatuur bevindt de
digitalisering zich ook in het notariaat in
een sneltrein. Althans, dat betoogt Casper
Jones, managing partner en notaris bij VBC
Notarissen. “Door het virus heeft de technologische ontwikkeling een vaart genomen,”
verklaart hij. “Zo gaf de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie vrij snel groen licht om
volmachten te legaliseren via videobellen, en

verlopen ook veel besprekingen met collega’s
én klanten digitaal.”
Deze revolutionaire digitalisering is ook volgens Jones onvermijdelijk en zal na de pandemie zeker doorzetten. Bezwaar hiertegen
heeft hij niet: “De cliënten vinden deze ontwikkelingen fijn, en voor ons gaat het vanuit
huis werken goed, terwijl dit voorheen
nauwelijks gebeurde.” Toch stimuleert VBC
inmiddels dat er minimaal twee dagen per
week op kantoor wordt gewerkt. Jones: “In
ons werk worden veel persoonlijke dingen
besproken, die impact hebben op het leven
van de cliënt. Ik denk daarom dat het goed is
om elkaar zo nu en dan te blijven zien, zowel
cliënten als collega’s. Er blijft een drang naar
verbinding; elkaar in de ogen kijken.”
Waar met collega’s nog afspraken gemaakt
kunnen worden over thuiswerken, zal het
behoud van fysiek cliëntcontact wat meer
energie vragen, verwacht Jones. “Waarschijnlijk wordt dat soort cliëntcontact
minder vanzelfsprekend in de toekomst, en
zullen we er meer moeite voor moeten doen.
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Het Habitoor is een plek waar
thuis, de organisatie en de
omgeving samensmelten
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Anne-Marie Brueren
Anne-Marie Brueren, interim HR-directeur
bij Nysingh advocaten-notarissen “Sociale
cohesie zorgt voor teambuilding, een band met
je werkgever en daarnaast geven je collega’s je
energie en inspiratie.”

Dat gezegd hebbende: we richten ons vooral
op zakelijke cliënten, die bij ons voor advies
komen. Normaliter zien we die sowieso een
paar keer per jaar, dus ik verwacht dat die
behoefte blijft.”

Les 3: HR digitaliseert,
maar bewaakt de balans
HR-afdelingen bij juridische kantoren
moesten van de ene op de andere dag zien
om te gaan met een nieuwe realiteit. Behalve
dat iedereen moest thuiswerken, is ook recruitment hals over kop op de schop gegaan.
Anne-Marie Brueren, interim HR-directeur
bij Nysingh advocaten-notarissen, merkte tot
haar opluchting dat het thuiswerken direct
soepel verliep. “Mede dankzij de juiste technologische middelen, maar ook omdat we
als HR-afdeling de afgelopen periode, samen
met de raad van bestuur en het management, er alles aan gedaan hebben om dit
voor onze collega’s zo goed mogelijk te laten
verlopen. Zo hebben we veelvuldig gecommuniceerd met video’s, enquêtes gehouden
en workshops en online coaching aangeboden. Dit om contact te blijven houden met
onze werknemers; goed naar ze te luisteren
en in te spelen op hun wensen.”
Brueren beaamt dat thuiswerken bij Nysingh
voorheen slechts incidenteel voorkwam,
maar gaat ervan uit dat het in de toekomst
structureel gebeurt. Niettemin vindt momenteel een deel van de Nysingh-medewerkers
zijn of haar weg weer terug naar kantoor.
“Hoewel veel medewerkers behoefte hebben
aan structureler thuiswerken, verlangen
sommigen juist weer naar onderling contact,” meent Brueren. “En dat contact, die
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‘Veel medewerkers hebben behoefte
aan thuiswerken, maar sommigen
verlangen juist naar contact’
sociale cohesie, is belangrijk. Het zorgt voor
teambuilding, een band met je werkgever
en daarnaast geven je collega’s je energie en
inspiratie. Daarvoor moet je elkaar af en toe
zien.” Bij Nysingh zijn ze daarom op zoek
naar een balans tussen thuis en op kantoor
werken. Hoe die mix er precies uitziet is nog
onduidelijk, maar Brueren geeft aan dat de
mate van thuiswerken vooral op individueel
niveau, in samenspraak met de betreffende

leidinggevende, ingevuld moet worden.
Nicolet Beetsma, HR-directeur bij NautaDutilh, heeft soortgelijke ervaringen opgedaan
tijdens de corona- crisis. Zo is ook zij te
spreken over de soepele overgang naar volledig thuiswerken: “Binnen een week verliep
het werken op afstand vlot door de inzet
van de juiste digitale instrumenten. Ook
bij NautaDutilh blijft thuiswerken daarom
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Nicolet Beetsma
Nicolet Beetsma, HR-directeur bij NautaDutilh
“Onze virtuele kennismakingen zaten elke
keer bomvol. Het is laagdrempeliger en scheelt
reistijd voor de deelnemers, dus dat willen we
in de toekomst blijven doen.”

Voorheen hadden we enkel e-learnings voor
vaardigheidstrainingen, maar nu verzorgen
we ook vakinhoudelijke trainingen virtueel,
bijvoorbeeld tijdens een webinar. En dat
verloopt gewoon goed.” De HR-directeur wil
van deze digitaliseringsslag gebruik blijven
maken, maar ook op dit vlak is ze van mening dat de balans gezond moet blijven.

Ook bij NautaDutilh blijft
thuiswerken aanwezig in
de toekomst; mét balans
aanwezig in de toekomst; mét balans. We
zijn bezig om er een visie op te ontwikkelen.
Dit doet HR samen met het bestuur en onze
Young Professional Board.” NautaDutilh wil,
net als Nysingh, deze visie niet in beleid verankeren, maar juist inspelen op individuele
flexibiliteit zodat zoveel mogelijk rekening
gehouden kan worden met de wensen en
behoeften van zijn medewerkers.
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Ook NautaDutilh verzorgde online alternatieven voor activiteiten en opleidingen, wat
een flinke ommezwaai was. “Eerst gebeurde
dat allemaal fysiek. Zeker voor de PO-punten, vanwege de eisen van de Nederlandse
Orde van Advocaten aan deze opleidingen.
Maar we hebben ook zelf gemerkt dat veel
virtueel kon, zoals het begeleiden van
junioren in ons eigen NautaDutilh Institute.

Wat betreft sollicitaties en werving hebben
NautaDutilh en Nysingh soortgelijke lessen
getrokken uit de coronaperiode. Beide
kantoren bleven en blijven onverminderd
inzetten op de war for talent, en dat gebeurt
sinds het voorjaar veelal digitaal. Beetsma:
“Aangezien we niet fysiek op banenmarkten
en dergelijke aanwezig konden zijn, hebben
we meer ingezet op social media om mensen
bekend te maken met NautaDutilh. Daarnaast hebben we virtuele e-meets and greets
met verschillende praktijkgroepen georganiseerd. Die virtuele kennismakingen zaten
elke keer bomvol. Het is laagdrempeliger en
scheelt reistijd voor de deelnemers, dus dat
willen we in de toekomst blijven doen.”
Brueren wil eveneens digitale methoden
blijven inzetten, maar zeker bij sollicitatiegesprekken blijft een fysieke ontmoeting
met de kandidaat noodzakelijk, vindt ze.
“Wellicht gaan we eerste of tweede gesprekken voortaan digitaal voeren. De sollicitatieprocedures gaan daardoor wellicht vlotter
omdat deze makkelijker in te plannen zijn,
maar de bottom line is dat je elkaar toch
gewoon een keer écht wilt zien. Alleen zo
kun je de juiste afweging maken, voordat je
met elkaar in zee gaat.”
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toegang tot een praktijkgericht en actueel cursusaanbod.
Hierdoor kunt u wanneer het u uitkomt uw vakbekwaamheid
onderhouden. In een paar uur helemaal op de hoogte zijn van
een nieuw onderwerp, gebracht door experts uit de praktijk en
wetenschap? Voor advocaten die bij PO-Online nascholen is het
al jaren de normaalste zaak van de wereld.

Nascholen bij PO-Online
• Onbeperkt PO-punten halen
• Meer dan 90 cursussen
• Vakinhoudelijk en actueel

Benieuwd naar het gemak van online nascholing?
Probeer nu een gratis proefcursus (t.w.v. 1, 2 of 3 PO-punten)!

www.po-online.nl/advocaat-proef

Uw goed recht

De beste LawYERs vind je bij YER Legal
Interim | Werving & Selectie | Executive search | Consulting via Law.Yer
Bedrijfsleven | Advocatuur

SOPHIE LOURENS

DEBORAH WIJLHUIZEN

ANNUSCHKA HARTMAN

Consultant

Managing Consultant

Senior Consultant

+31 (0)6 212 104 91

+31 (0)6 292 392 40

+31 (0)6 211 347 21

sophielourens@yer.nl

deborahwijlhuizen@yer.nl

annuschkahartman@yer.nl

www.yerexec.com/legal

