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TerZake is een bijlage van Elsevier 
Media Lab en valt buiten de ver-
antwoordelijkheid van de redactie 
van Elsevier. De thematiek komt 
tot stand op basis van wensen 
van adverteerders en de artikelen 
worden door onafhankelijke 
journalisten gemaakt. 
Voorjaar 2017 verschijnt een 
nieuwe TerZake legal, in samen-
werking met Capital Media Services 
en juridische partners. Voor 
informatie, bel 024 - 360 77 10 of 
mail@capitalmediaservices.nl.

266 | Opmars van 
de bouwboutique 
Het in bouw, vastgoed en 
infrastructuur gespeciali-
seerde nichekantoor 
HabrakenRutten dankt 
zijn snelle groei aan 
marktfocus en expertise.

274 | Bezint eer 
gij begint 
Cliënten in de advocatuur 
willen steeds vaker op 
voorhand inzicht in kosten 
en kansen. Drie experts 
vertellen over de analyses 
die zij daarbij maken.

271 | Juridische 
breekijzers
Drie innovatieve bedrijfs-
modellen moeten de 
langzaam innoverende 
advocatuur verder 
openbreken.  Uiteraard 
via de digitale snelweg. 

268 | Professional 
anno 2017
Afwisseling en autonomie 
zijn belangrijker dan een 
hoog salaris voor de 
advocaat van de toekomst. 
Hoe weten werkgevers 
die te vinden?

261 | De balie in 
beweging
De fi ne fl eur van de 
Nederlandse advocatuur 
werpt voor TerZake 
een blik in de nabije toe-
komst. De dialoog spitst 
zich toe op drie hoofd-
thema’s: digitalisering, 
mondialisering en 
specialisatie. Nu 
veranderingen zich in 
steeds hoger tempo 
voltrekken, is het vinden 
van de eigen, unieke 
marktpositie belang-
rijker dan ooit. Heeft de 
multi-niche de toekomst? 

265, 276 | Even 
voorstellen
Nadere kennismaking 
met een aantal elders in 
dit katern gepresenteerde 
professionals en fi rma’s 
in de juridische dienst-
verlening.

273 | Digitale 
handtekening
In het proces naar ver-
vanging van de papieren 
krabbel lijkt een voor-
trekkersrol weggelegd 
voor de advocatuur en 
het notariaat.
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Veranderingen in de wereld-
economie raken ook de juridische 
dienstverlening. De digitalisering 
van bedrijfsprocessen en diensten 

en de mondialisering van het 
zakendoen dwingen de beslissers 
van de Nederlandse advocatuur 

tot keuzes. Specialiseren in 
juridische niches? Of juist in een 

marktsegment? Innoveren? 
Samenwerken? Deze TerZake 

brengt de kansen en uitdagingen 
van het juridische grootbedrijf 

voor het voetlicht. 
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Ronde Tafel

De top van de Nederlandse advocatuur staat aan de  
vooravond van grote veranderingen. De dienstverlening 
digitaliseert snel en de internationalisering neemt toe. 
Een sterke naam in de Nederlandse markt is niet meer 
genoeg. ‘De firma van de toekomst is een multiniche.’
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Advocatenfirma’s 
in transformatie

Gerard Tanja

Wouter Paardekooper

‘Werk dat nu nog 
uren duurt,  
wordt een kwestie  
van seconden’

De advocatuur verandert razendsnel. Ons 
rechtssysteem mag dan Nederlands zijn, de 
belangrijkste dienstverleners zijn wereld-
omspannend actief. De digitalisering van de 
dienstverlening verandert de rol en agenda 
van de jurist, of die nu in de maatschap zit of 
nog stagiaire is. Ook neemt de concurrentie 
op specialisme — zowel in marktsector als in 
rechtsgebied — toe. De veranderingen raken 
de kantoren uit de top-50 én veel kleinere 
boutiques. Hoe treedt de Nederlandse  
advocatuur de toekomst tegemoet? TerZake 
wierp met de fine fleur een blik vooruit. De 
tien deelnemers, oprichters, directeuren en 
partners in hun firma’s, kwamen vorige 
maand samen in het Amsterdamse hoofd-
kantoor van Accenture, dat als zakelijk 
dienstverlener met innovatie bezig is. Manon 
van Beek (46), directeur van Accenture 
Nederland, wenste het gezelschap van  
advocaat-partners een goede dialoog toe. 
Aangezien ze een half-Italiaans gezin heeft, 
deed ze dat met de zegswijze: ‘Casa che ha  
il buon vicino, vale più di mille fiorino,’ ofwel 
‘het huis van een goede buur is meer waard 
dan duizend florijnen’. Dat geldt ook aan de 
Amsterdamse Zuidas.

De uitdaging van digitale data
Gerard Tanja (59) van het op de juridische 
markt gerichte adviesbureau Venturis  
Consulting opende het gesprek met het 
thema digitalisering. Hij observeerde dat 
Angelsaksische kantoren veel investeren in 
big data. Tanja: ‘Tientallen miljoenen euro’s 
steekt het internationale Dentons in soft-
wareontwikkeling. Dat is voor Nederlandse 
grote kantoren moeilijk op te brengen.’  

Hogan Lovells, heeft de werkprocessen in 
zijn firma sterk zien veranderen. ‘Onze 
wereldwijde klanten letten op hun kosten. 
Wij dus ook. Wij stroomlijnen onze proces-
sen met dank aan servicecentra in Johannes- 
burg en Birmingham. Aan eigen software-
ontwikkeling geven wij geen dollar uit.’  
Ook Baker McKenzie heeft mondiale service- 
kantoren, op de Filippijnen en in Noord- 
Ierland. Paardekooper: ‘Die verzorgen  
facturatie en documentatie, maar ook 
steeds complexere juridische diensten. 
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Moet je als groot kantoor voorop willen 
lopen in de automatisering? Wouter 
Paardekoper (51), partner van het Ameri-
kaanse kantoor Baker McKenzie: ‘Ons  
kantoor heeft recent geïnvesteerd in een 
wereldwijd SAP-softwaresysteem. Dat is 
belangrijk voor onze propositie. Wat we niet 
doen, is zelf software ontwikkelen. Een 
groot advocatenkantoor moet gewoon  
juridische diensten verlenen.’ Tom de  
Waard (70), ex-partner van Stibbe en  
Clifford Chance Nederland, en oprichter  
van DeWaardSinke viel hem bij: ‘Alle 
ICT-ontwikkelingen worden gedreven door 
razendsnelle technologische vooruitgang. 
Nieuwe software komt vanzelf beschikbaar 
voor iedereen, tegen aanvaardbare kosten.’ 
Maar wat is het juiste moment om voor de 
toepassing van een technologie te kiezen, 
vroeg directeur Johan Koggink (59) van het 
Utrechtse Van Benthem & Keulen, zich af. 
Aan de zijlijn afwachten is riskant, en  
Koggink bepleitte daarom samenwerking 
met softwarepartijen en andere advocaten-
kantoren om de digitale ontwikkelingen in 
de advocatuur niet te missen. Managing  
partner Erwin Rademakers (46) van AKD 
was het daarmee eens. ‘Te denken dat je  
als kantoor impact kunt hebben op alle ont-
wikkelingen, getuigt van zelfoverschatting. 
Voor juridische professionals is het de vraag 
welke software in onze markt de standaard 
zal worden. Dat antwoord is er nog niet.’
Hoewel het ontwerpen van software geen 
kerntaak is voor de firma’s, heeft de digitali-
sering wel grote impact op de organisatie 
van full-servicefirma’s. Jan de Snaijer (56), 
Nederlands partner van het Amerikaanse >
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Johan Koggink

Jan de Snaijer
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Tom de Waard

‘Je eigen, unieke 
marktpositie innemen: 

dat is de opdracht’

‘Te denken dat je 
overal impact op 
kunt hebben, is 
zelfoverschatting’

Dankzij nieuwe technologie nemen die cen-
tra steeds meer werk van de lokale organisa-
ties over.’ In veel branches maakt de over-
vloed aan digitaal verwerkte data het 
mogelijk voor snelle computers om nauw-
keurige kansrekeningen te doen. Artsen 
helpt dat bij het stellen van diagnoses, maar 
kan diezelfde technologie de uitkomst van 
een rechtszaak voorspellen? Voor Geert  
Potjewijd (47) van De Brauw Blackstone 
Westbroek is dat de toekomst: ‘Hoe een- 
voudiger de rechtszaak, des te beter kunst-
matige intelligentie een prognose kan  
stellen. Advocaten en rechters zullen zich 
steeds vaker laten ondersteunen door 
kunstmatige intelligentie bij het vinden van 
de relevante feiten in de berg aan beschik-
bare informatie. Werk dat nu nog uren 
duurt, wordt ooit secondenwerk.’

Mondialisering
Digitalisering is maar een onderdeel van 
een groter proces van mondialisering dat 
ook in Nederland zichtbaar is. Niet alleen 
zetten steeds meer Britse en Amerikaanse 
kantoren voet aan de grond in Amsterdam, 
ook Nederlandse kantoren vliegen uit, ofwel 
met eigen vestigingen, ofwel door aanslui-
ting bij een internationaal netwerk. Hoe dat 
werkt, illustreert Koggink van Van Benthem 
& Keulen, dat zich aangesloten heeft bij het 
148 kantoren tellende netwerk SCG Legal. 
‘Onze cliënten werden internationaal actief. 
Daar moesten wij op reageren. Nu trekken 
we bij het pitchen geregeld samen op met 
internationale collega’s.’ Ook het nationaal 
opererende Nysingh Advocaten-Notarissen 
is aangesloten bij een grensoverschrijdend 
netwerk. Voor bestuursvoorzitter Wilma 
van Ingen (58) was een optimale dienstver-
lening aan klanten reden voor aansluiting 
bij het in bijna 100 landen actieve TAGLaw- 
netwerk. ‘Juist een snelle en gedegen aanpak 
van de internationale belangen van onze 
klanten vraagt om nauwe samenwerking. 
Het netwerk brengt substantiële omzet 
voort, maar je moet er wel in blijven investe-
ren. Je moet vertrouwen opbouwen.  
TAGLaw biedt ook voor onze klanten zelf 
een mooi platform. Brussel is van belang 
voor onze bloeiende mededingingspraktijk.’
Volgens Tanja’s raming halen de meeste 

Nederlandse advocatenkantoren ‘nog geen  
5 procent van hun omzet’ uit hun buiten-
landse netwerk. En als kantoren intensiever 
samenwerken, of zelfs fuseren, dan kunnen 
conflicterende cliëntrelaties ontstaan. Inter-
nationalisering kost energie, en hoe inniger 
het avontuur, des te groter de kans op 
conflicten.
AKD is aangesloten bij Interlaw, en Rade-
makers is tevreden met de samenwerking in 
bijzondere jurisdicties, zoals Uruguay. ‘Als 
een cliënt dat vraagt, weten wij wie we  
kunnen inschakelen.’ Volgens Rademakers  

is het opbouwen van een eigen, persoonlijk 
netwerk het vruchtbaarst. ‘Op termijn is  
lidmaatschap van een netwerkorganisatie 
onvoldoende. Je moet je beperken tot 
bepaalde jurisdicties waarin je zelf intensief 
contacten legt.’
Zijn er alternatieve vormen van internationa-
lisering? Potjewijd heeft enige tijd voor De 
Brauw in China gewerkt, waar het kantoor al 
zeven jaar een eigen vestiging — in intensieve 
samenwerking met andere Europese kanto-
ren — exploiteert. Hij vindt dat mondialise-
ring bij huis begint — De Brauw recruteert 
dan ook juristen die niet in Nederland zijn 
afgestudeerd. Claudia Bruins (44), oprichter 
en eigenaar van C-Law, een nichekantoor in 
mededingingsrecht, werkt in Brussel samen 
met vaste zakenpartners. ‘Ook hebben we 
een schil van zelfstandige mededingings- 
advocaten met wie wij werken. Ik weet wie 
kwaliteit levert en ken hun achtergrond.’  

Ronde Tafel

>

Wilma van Ingen
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De Waard werkt volgens het beste-vrienden-
principe. ‘Je speelt deals naar elkaar door. 
Een aantal Amerikaanse kantoren beschou-
wen ons als hun persoonlijke aanspreekpunt 
in Nederland. Samenwerken staat vrij, maar 
als ze ons mailen verwachten ze dezelfde 
dag antwoord.’ Jan Paul Franx (57), mede-
oprichter van FG Lawyers, werkt samen met 
verschillende kantoren binnen en buiten 
Nederland. ‘Toen ik bij Nauta Dutilh vertrok 
ging er een wereld voor me open, van pro-
fessionals die bereid zijn naar elkaar door te 
verwijzen. De kwaliteit daarvan is hoog. 
Sommige cliënten willen een one-stop-shop, 
dus als coördinator moet je kwaliteit 
realiseren.’

Specialisatie in de advocatuur
Voor de kleinere vertegenwoordigde kanto-
ren C-Law, DeWaardSinke en FG Lawyers 
is de internationalisering een minder grote 

op een krachtige zorgpraktijk, stelt Van 
Ingen: ‘Die focus vergt een investering, maar 
als je ’m eenmaal hebt, dan profi teer je 
ervan.’ Nysingh richt zich op overheden, 
instellingen, ziekenhuizen en grotere 
mkb-bedrijven. Hogan Lovells probeert die 
sectorfocus vanuit de Verenigde Staten ook 
in Europese vestigingen stap voor stap aan 
te brengen. De Snaijer: ‘Wij mogen niet meer 
als praktijk-experts vergaderen, maar moe-
ten sectormeetings starten.’
Waar haal je als advocaat de marktkennis 
uit een segment vandaan?  Franx weet het 
antwoord, uit zijn ervaringen met biotech- 
en fi ntech-cliënten: ‘Van je eigen cliënten. 
Als je eenmaal met iemand hebt samenge-
werkt, is hij altijd bereid je bij te praten over 
de ontwikkelingen in zijn markt.’ AKD is 
bijvoorbeeld sterk in transport en logistiek. 
‘Daar doen wij alles: wegtransport, lucht-
transport, over het water, opslag, logistiek,’ 
zegt Rademakers. ‘Onze mensen kennen de 
markt en weten iedereen die er actief is te 
vinden. Toch kun je daar niet een kantoor 
van 250 fee-earners op draaien.’ De strategie 
van AKD is dan ook een combinatie van spe-
cialisatie én een brede juridische dienstver-
lening. ‘Wij willen een full-servicekantoor 
voor de Benelux zijn.’ Rademakers is zelf 
gespecialiseerd in fusie- en overnamead-
vies. ‘Ik kan mezelf wel ineens retailexpert 
gaan noemen, maar dan heb ik hooguit 
twee zaken per jaar. Dat is niet genoeg.’ 
Potjewijd viel hem bij. ‘De Nederlandse 
markt is te klein voor een echte industrie-
focus. Bovendien zijn sectoren als de farma-
cie of telecom Europese marktsegmenten.’

Opdracht
Uitdagingen genoeg voor de Nederlandse 
advocatuur. Tanja voorspelt dat de snelheid 
van veranderingen zal toenemen. ‘Voor alle 
aanwezigen is het belangrijk de unieke 
marktpositionering te ontdekken. Dat is de 
opdracht voor de komende jaren.’ [WG]

uitdaging dan voor de kantoren in de 
top-50. Het aanbrengen van focus is voor 
beide groepen belangrijk. Als cliënten weten 
waarin je dienstverlening sterk is, wordt het  
aantrekken van opdrachten, maar ook van 
werknemers eenvoudiger. Een focus op een 
bepaalde sector biedt volgens Tanja de beste 
kansen in de markt, en nichekantoren die 
daarop mikken bloeien. Tanja gaf aan dat 
full-servicekantoren daar lessen uit kunnen 
trekken en bepleitte hun omvorming tot 
multi-nichekantoren. ‘Klanten willen niet 
weten of je verstand hebt van arbeidsrecht 
of intellectueel eigendom, maar of je weet 
wat er speelt in de zorg, bouw of energie.’
Koggink was het met Tanja eens. ‘General 
counsels hebben een lijstje van een paar 
kantoren binnen handbereik. Het is zaak te 
zorgen dat jij daarbij hoort.’ Van Benthem & 
Keulen is een full-servicekantoor, met onder 
meer focus op zorg en retail. Nysingh boogt 

Geert Potjewijd

Jan Paul Franx

‘Internationaliseren? 
Dat moet je zelf 
doen. In een netwerk 
stappen is uiteindelijk 
onvoldoende’

Ronde Tafel Nadere kennismakingbijlage van elsevier media lab
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W I L M A  V A N  I N G E N

Nysingh advocaten-notarissen 
wilma.vaningen@nysingh.nl
www.nysingh.nl 
Zwolle | 038 - 425 92 46 

Nysingh is een hoogwaardige dienstverlener voor 
bedrijven, instellingen en overheden. Met veel 
kennis van de markten waarin haar klanten opere-
ren. En omdat juridische vraagstukken zelden 
beperkt blijven tot één rechtsgebied, werken de 
verschillende specialisten hecht samen. Zo is 
Nysingh ‘partner in business’ voor al haar cliënten.

J A N  D E  S N A I J E R

Hogan Lovells International LLP
jan.desnaijer@hoganlovells.com
www.hoganlovells.com
Amsterdam | 020 – 553 36 00

Vanuit Amsterdam combineren circa 120 profes-
sionals wereldwijde sectorkennis en knowhow 
om (inter)nationale cliënten optimaal te bedienen. 
Op zes continenten werken meer dan 2.500 
advocaten, notarissen en belastingadviseurs in 
ruim 45 kantoren samen aan oplossingen voor de 
meest complexe juridische vraagstukken. 

J O H A N  K O G G I N K

Van Benthem & Keulen advocaten & notariaat
johankoggink@vbk.nl
www.vbk.nl
Utrecht | 030 - 259 59 59

Een ambitieus en innovatief full-servicekantoor 
gericht op grote en middelgrote ondernemingen, 
instellingen en vermogende particulieren. 
Wij zijn sterk vertegenwoordigd in de fi nanciële, 
onderwijs-, overheids-, retail- en zorgsector. 
Met ons kosteloze serviceconcept vanDienst 
maken wij juridische topkwaliteit toegankelijk.

G E R A R D  T A N J A

Venturis Consulting Group
gerard.tanja@venturisconsulting.com
www.venturisconsulting.com
Amsterdam | 06 - 46 38 16 30

Venturis Consulting Group is een management-
strategy consulting fi rm voor de juridische sector 
met kantoren in Amsterdam, Parijs, Londen, 
Milaan en New York. Venturis adviseert advocaten-
kantoren met betrekking tot strategische en 
organisatorische vraagstukken, zoals markt-
positionering, succession planning en fusies.

T O M  D E  W A A R D

DeWaardSinke Advocaten 
tom.dewaard@dewaardsinke.com
http://www.dewaardsinke.com
Amsterdam | 020 - 820 18 00

DeWaardSinke Advocaten is een nichekantoor 
op het gebied van ondernemingsrecht, 
internationale transacties en corporate litigation. 
Wij hebben jarenlange ervaring in de internatio-
nale transactie- en procespraktijk. En beschikken 
over bijzondere expertise in de energie-, zorg- 
en technologiesector.

C L A U D I A  B R U I N S

C-Law
claudia.bruins@c-law.nl
www.c-law.nl
’s-Hertogenbosch | 073 - 202 00 44

C-Law Advocaten is een nichekantoor gericht 
op het mededingingsrecht, gereguleerde 
sectoren en consumentenrecht. Cliënten worden 
geadviseerd en begeleid bij alle mededingings-
rechtelijke zaken en zaken die spelen bij 
toezichthouders, zoals de ACM, NZa, NVWA 
en de Europese Commissie.

E R W I N  R A D E M A K E R S

AKD
erademakers@akd.nl
www.akd.nl
Rotterdam | 088 - 253 50 00

AKD is met ruim 220 advocaten, notarissen en 
belastingadviseurs dé juridisch en fi scaal adviseur 
voor iedereen die zakelijke belangen heeft in de 
Benelux. AKD combineert juridische expertise met 
kennis van de business van haar cliënten. AKD 
heeft vestigingen in Amsterdam, Breda, Brussel, 
Eindhoven, Luxemburg en Rotterdam.

G E E R T  P O T J E W I J D

De Brauw Blackstone Westbroek
geert.potjewijd@debrauw.com
www.debrauw.com 
Amsterdam | 020 - 577 19 53

De Brauw is een internationaal advocatenkantoor 
dat ruim 70% van de hoofdkantoren van multi-
nationals in Nederland adviseert. Zo’n 650 werk-
nemers in Amsterdam, Brussel, Frankfurt, Londen, 
New York, Sjanghai en Singapore bieden 
oplossingen in complexe transacties, procedures 
en regulatory-vraagstukken. 

W O U T E R  P A A R D E K O O P E R

Baker McKenzie
wouter.paardekooper@bakermckenzie.com
www.bakermckenzie.com
Amsterdam | +31 20 551 75 99

Baker McKenzie is hét internationale 
advocatenkantoor met een geïntegreerde 
civiele, fi scale en notariële praktijk. Met onze 
innovatieve, praktijkgerichte en geïntegreerde 
werkwijze helpen wij onze cliënten te slagen 
in een steeds complexere wereld.

J A N  P A U L  F R A N X

FG Lawyers
franx@fglawyersamsterdam.com
www.fglawyersamsterdam.com
Amsterdam | 020 - 760 31 32

Ruim 25 jaar ervaring op het gebied van 
corporate transacties, private equity, IPO’s, 
emissies en arbitrage/litigation. Ruime 
ervaring met alternatieve markten en het 
begeleiden van fi nancieringsrondes van 
groeiondernemingen.
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Nichekantoor

Peter Habraken: ‘Op zoek naar jong 
talent’

bijlage van elsevier media lab

ONS VERTAALTEAM STAAT VOOR U KLAAR

Juridisch vertalen, een vak apart!

Er zijn genoeg redenen te bedenken waarom u ’s avonds 
om 21.00 uur een juridisch vertaalbureau nodig heeft. 
JMS Textservice is altijd bereikbaar en beschikbaar om 

direct met uw vertaalopdracht aan de slag te gaan en ook 
binnen korte deadlines de juiste kwaliteit te leveren.

Zo wordt uw deadline onze zorg.

T 0299-351851  |  E info@jmstext.nl  |  W www.jmstext.nl
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Bouwboutique 
breekt door
Niet alle nichekantoren 
groeien snel. Het in bouw, 
vastgoed en infra gespeciali-
seerde HabrakenRutten wel. 
‘Wij hebben fors geïnvesteerd 
in ICT-systemen en legal 
intelligence.’

Nichekantoren zijn in de  
advocatuur sterk in opkomst. 
HabrakenRutten Advocaten is 
begin dit jaar opgericht door 
Peter Habraken (54) en Sjoerd 
Rutten (54), die voorheen jaren-
lang partner waren bij respec-
tievelijk Houthoff Buruma en 
Simmons & Simmons. Ook 
oud-collega’s Henk Raven (32)  
en Gerard ’t Hart (37) zijn als 
partner toegetreden. Hun  
kantoor, dat in zijn startjaar al 

uitgroeide tot tien werknemers, 
is op zoek naar meer jong talent.

Marktfocus
De snelle opkomst dankt de  
boutique aan zijn marktfocus en 
expertise. De vier partners  
hebben elk naam gemaakt met 
advies en procesvoering voor 
cliënten in de bouw, infrastruc-
tuur, vastgoed, industrie en de 
offshoremarkt. Habraken vertelt 
over de aanleiding van hun stap 
naar het ondernemerschap.  
‘Bij grote kantoren ligt de focus 
op het vennootschapsrechtelijke 
en fusie- en overnamewerk. 
Onze specialisatie krijgt steeds  
minder ondersteuning. Ambi- 
tieuze jonge advocaten buiten 
de corporate- en finance- 

afdelingen hebben tegenwoordig 
beperkte mogelijkheden.’
De cliënten van HabrakenRutten 
zijn grote nationale en interna- 
tionale bouwondernemingen, 
ontwikkelaars en investeerders. 
Om specialistische diensten  
voor dergelijke cliënten concur-
reert het kantoor met name met 
de grote full-servicefirma’s  
van de Zuidas. Habraken: ‘Wij 
zijn geen angry young men die  
uit frustratie een eigen kantoor 
zijn gestart.’

Hoe HabrakenRutten vergelijk-
bare kwaliteit in dienstverlening 
kan bieden? ‘Wij hebben fors 
geïnvesteerd in ICT-systemen en 
legal intelligence, en gaan ook 
stevig in onze huisvesting inves-
teren,’ zegt Habraken. Onze 
klanten zitten de ene dag op de 
Zuidas en de andere dag bij ons 
in Rotterdam. Ze mogen geen 
verschil in kwaliteit ervaren.’

Tastbare business
Affiniteit met deze sector is 
onontbeerlijk om je te onder-
scheiden, legt Habraken uit. 
‘Infrastructuur- en vastgoedpro-
jecten zijn kapitaalintensief en 
draaien om grote belangen. 
Maar het is ook tastbare busi-
ness: als ik in de auto zit, zie ik 
om de tien kilometer wel een 
project waar wij bij betrokken 
zijn of zijn geweest.’ [WS]
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Juridisch talent 
anno 2017 wil 
brood én spelen. 
Levensvreugde 
weegt zwaar mee 

onder meer alumni van het kantoor worden 
ingezet voor projecten.’ Van der Touw 
merkt ook een aanwas in zelfstandige 
ondernemers in de advocatuur. Volgens de 
eerder dit jaar gepubliceerde Stand van de 
Advocatuur zijn er sinds 2012 meer dan  
550 eenmanszaken bijgekomen. Het voor-
deel? Gelauff: ‘Als zzp’er ben je baas over je 
eigen agenda. Je hebt niet meer te maken 
met een partner die jou opdrachten geeft. 
Je doet alles zelf, tegen eigen voorwaarden. 
En klap je op zondagochtend je laptop open, 
dan word je daarvoor betaald.’ 
Gelauff ziet juristen steeds jonger voor zich-
zelf beginnen. Carrières in de juristerij zijn 
niet langer eenrichtingswegen naar een 
partnerschap bij één kantoor. Naast het zelf-
standig ondernemerschap is het wisselen 
van werkgever een nadrukkelijke optie. 
Potentiële werkgevers bevinden zich ook 

buiten de advocatuur. Partijen als DPA Legal 
en Brunel spelen daarbij een belangrijke rol. 
Gelauff: ‘Mensen komen met vier, vijf jaar 
ervaring naar ons toe met de wens zich  
breder te ontplooien. Dan kunnen ze  
bijvoorbeeld twee jaar of langer via ons  
werken, waarna ze of zzp’er worden of 
bijvoorbeeld senior legal counsel bij een 
groot bedrijf.’ Gelauff merkt dat dat ook 
effect heeft op de populatie zzp’ers die hij 
bemiddelt. ‘Voor de crisis was de doorsnee 
zzp’er een vijftigplusser. Tijdens de crisis 
kwamen er veel onvrijwillige zzp’ers bij. En 
nu is de modale zelfstandige jurist begin 30, 
iemand die bewust voor het ondernemer-
schap gekozen heeft.’ Van Hussen voegt een moti-
vatie toe: ‘Ze maken een eenvoudige bereke-
ning.  Je kunt voor een hoog salaris zes 
dagen per week van ’s morgens negen tot 
’s avonds acht uur werken, of als zelfstandige 

Juristen van nu zoeken veel afwisseling, een bij hun  
wereld betrokken werkgever en een rijk privéleven.  
‘Tien jaar geleden was de ideale starter een juridische 
kennisbank. Nu niet meer.’

Meer dan werk alleen

‘De advocatuur is een echte kandidaten-
markt geworden.’ Martijn Middel (37) van 
Juridische Banenbank, marktleider in het 
samenbrengen van vraag en aanbod in de 
juridische arbeidsmarkt, merkt dat juridisch 
talent veelgevraagd is. Dat geldt vooral voor 
m&a-advocaten, specialisten in arbeids-
recht, financieel recht en compliance, én 
voor notarissen. ‘Drie jaar geleden wilden 
de meeste advocatenkantoren hun sectie 
notariaat schrappen. De vastgoedmarkt liep 
immers slecht en er was weinig dynamiek  
in fusies en overnames. Nu is er ineens  
een schreeuwend tekort aan notarissen. 
Maar steeds minder studenten willen het 
notariaat in.’
Dat de algemene schaarste toeneemt is een 
conjunctuurkwestie, maar de onderlig-
gende veranderingen zijn diepgaander. De 
wensen van juridisch talent anno 2017 zijn 
snel en blijvend aan het veranderen. Wie is 
die nieuwe juridische professional? En hoe 
weten werkgevers die te vinden?

Eerlijk verhaal
Recruiter Coosje Knape (32) heeft als  
HR-adviseur voor De Brauw Blackstone 
Westbroek de afgelopen vier jaargangen 
nieuwe rechtenstudenten geworven. ‘Ze zijn 
kritischer dan vroeger en zoeken gericht 
naar een werkgever die hen uitdaagt, traint 
en begeleidt. Ze willen een carrière waarin 
ze autonomie hebben in hun rol als advocaat. 
Dat is belangrijker dan een hoog salaris of 
het cachet van een sterke merknaam. Ze ver- 
langen een eerlijk verhaal over de werkdruk 
en de verwachtingen.’ Hard werken hoort er 
in de top van de advocatuur zeker bij, maar 
Knape vindt het belangrijk dat wordt inge-
speeld op de veranderde wensen van begin-
nende juristen. ‘Tien jaar geleden moest je 
als starter een juridische kennisbank zijn. 
Vandaag de dag moeten advocaten vaker in 

projecten werken en dus goed kunnen com-
municeren, als betrokken dienstverlener 
kunnen meedenken met cliënten en onder-
nemender ingesteld zijn.’ De jurist van de 
toekomst is vaker een specialist, een  
consultant met kennis van een bepaald 
marktsegment. ‘Met focus en commerciële 
vaardigheden moet je je belangrijke klanten 
beter kunnen bedienen.’
Dat de advocaat steeds meer in aanraking 
komt met het bedrijfsleven, blijkt uit de 
opkomst van de legal counsel, de bedrijfs-
advocaat. Volgens Middel was de hoeveelheid 
vacatures voor bedrijfsjuristen drie, vier jaar 
geleden bescheiden. ‘Nu is dat aantal substan-
tieel.’ Toch zijn de commerciële vaardigheden 
juristen niet aangeboren, betoogt voormalig 
advocaat Alexander van Hussen (42). Hij is 
businessunit-manager bij detacheerder  
Brunel en bemiddelt voor zowel vaste als 
interimfuncties. ‘Een typische jurist is een 
analyticus, die planmatig veel informatie 
verwerkt. En dus geen commerciële tijger.’
 
De flexibele of zelfstandige jurist
Van Hussen verwacht veel van de flexibilise-
ring van de advocatuur. ‘De juristen die nu 
op de markt komen, kopen geen huis of auto 
meer. Ze huren en delen liever.’ Dat laatste 
valt ook de op de juridische sector gerichte 
praktijk van detacheringsbureau DPA op. 
Diederik Gelauff (37) en Julie van der Touw 
(31) van DPA Legal zijn allebei ooit als  
advocaat aan hun loopbaan begonnen en 
inmiddels werkzaam in de arbeidsbemidde-
ling. Hun kantoor heeft het aandeel interim-
mers afgelopen jaren sterk zien toenemen. 
Van der Touw: ‘In schaarse tijden is een interim-
kracht een doeltreffende oplossing. Veel 
mensen werken op projectbasis in de juridi-
sche dienstverlening. Een aantal advocaten-
kantoren, zoals De Brauw, heeft mede om 
die reden een flexpool opgetuigd, waaruit 
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zeeën van vrije tijd hebben. Per uur zijn de  
inkomensverschillen niet zo groot, maar  
het verschil in levensvreugde wel. Dat weegt 
zwaar mee voor de nieuwe generatie.’

Balans tussen werk en privé
Liesbeth Lanser (47), HR-manager van  
advocatenkantoor Stibbe, merkt dat vertrek-
kers bij die firma vaak zzp’er worden om 
meer vrije tijd te krijgen. Maar ook voor 
vaste werknemers is een gezonde balans 
tussen werk en privé belangrijk. Daar 
springt Stibbe op in met een breed vitaliteits- 
programma, genaamd Jouw Stib aan de  
horizon, waarmee de firma investeert in een 
gezond kantoorklimaat opdat medewerkers 
‘op een verantwoorde manier duurzaam 
topprestaties kunnen leveren’. Lanser: 
‘De deelnemer wordt gecoacht in gedrags-
verandering, in gezonder slapen, eten of 
smartphonegebruik.’ Het resultaat? Lanser: 
‘Het kantoor is meetbaar fitter en gezonder 
geworden. En dit jaar zijn er nog geen  
advocaten door werkstress uitgevallen.’
Stibbe telt ruim 400 werknemers en trok 
afgelopen jaar meer dan 30 nieuwe junioren 
aan. Voor de jongste generatie juristen biedt 
Stibbe ook vaderschapscoaching. ‘We  
merken dat jonge mannen de behoefte 
hebben om werk en ouderschap effectief te 
combineren.’ Stibbe pionierde eerder met 
tien dagen betaald ouderschapsverlof voor 
jonge vaders. Ook bij De Brauw (650 werk-
nemers) staat duurzaam presteren op de 
HR-agenda. Drie staffingcoördinatoren over-
zien de werkdruk en voorkeuren van alle 
werknemers. Knape: ‘De advocaten vullen 
elke maandag in of hun werkdruk op rood, 
oranje of groen staat. De staffingcoördinato-
ren weten zo wie beschikbaar is en wie nog 
een zaak aankan.’

Mondialisering
Een laatste trend in de advocatuur is de 
voortschrijdende mondialisering. Een  
master Nederlands recht is geen vereiste 
meer voor een carrière bij een Zuidas-
kantoor als De Brauw of Stibbe. Van Hussen 
van Brunel bemiddelt steeds meer inter- 
nationaal juridisch talent voor opdracht- 
gevers. ‘Vanuit ons mondiale sourcing-
centrum in Eindhoven vliegen we over de 
hele wereld talent naar binnen. Opdracht- 
gevers vragen daar steeds vaker naar.’ [WG]

Trends in werving
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VraagHugo 
Contracten per abonnement
Aan de hand van een vragenlijst 
een eigen juridisch document op- 
stellen, zonder hulp van een advo- 
caat en zonder verdere kosten. Met 
de website VraagHugo.nl wil het 
Amsterdamse advocatenkantoor 
SOLV de markt openbreken. Mede- 
oprichter Berthold Rosendahl (48) 
combineert daarbij zijn ervaring in 
technologie met de juristerij. ‘We 
merken dat veel ondernemingen 
hun juridische huishouding niet op 
orde hebben, onder meer vanwege 
de kosten. Je kunt een aandeel- 
houdersovereenkomst opstellen op 
basis van zoekwerk via Google, maar 
als puntje bij paaltje komt, kan dat 
grote problemen opleveren.’
Een document op maat maken via 
de website kost 79 euro, voor een 
onbeperkt jaarabonnement betalen 
gebruikers 149 euro. Wie zoiets via 
een advocatenbureau wil regelen, is 
al snel tien keer dit bedrag per 
docu ment kwijt, laat staan per jaar. 
De website is in februari live ge gaan. 
‘De zaken gaan goed. We zoeken 
samen met partners naar meer docu- 
menten die we via onze website 
kunnen laten maken.’ Binnenkort 
breidt de dienst uit naar Duitsland.
Volgens Rosendahl is VraagHugo  
de toekomst van de advocatuur. ‘De 
markt is er allang klaar voor, maar 
de advocatuur is terughoudend.’ 
Hij vergelijkt het met de komst van 

de mobiele telefoon. ‘Toen vroegen 
mensen zich ook af wie er nou  
de hele dag bereikbaar wilde zijn. 
Daar zie je nu het antwoord op.’

Lexoo 
Online marktplaats voor 
juristen
Wat begon als een lijst van goede 
advocaten voor vrienden met een 
start-upbedrijf, groeide in een 
aan tal jaren uit tot een marktplaats 
voor meer dan 200 advocaten waar 
bijna 8.700 bedrijven gebruik van 
maken. Oprichter Daniel van 
Binsbergen (32), oud-medewerker 
van de Londense vestiging van 
advocatenkantoor De Brauw 
Blackstone Westbroek, creëerde in 
2014 met zijn website Lexoo.co.uk 
een ontmoetingsplaats voor kleine 
bedrijven en zelfstandige advoca-
ten. Bedrijven doen een aanvraag, 
waarop door Van Binsbergen en 
zijn medewerkers geselecteerde 
zelfstandige advocaten hun tarieven 
kunnen offreren. Het bedrijf pakt 
10 tot 15 procent provisie op iedere 
geslaagde bemiddeling.
Van Binsbergen financierde Lexoo 
deels met de bonussen die hij als 
advocaat ontving. De rest kwam uit 
investeringsrondes die in totaal  
1,3 miljoen euro opleverden. Zijn 
ambitie is het financieel-juridische 
werk voor nationale én internatio-
nale bedrijven grotendeels via zijn 
platform bijeen te brengen. Van 
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Provisie- 
verbod

 
De Nederlandse regel-
geving is niet de meest 
voordelige voor markt-
plaatsen voor advocaten. 
Eerder dit jaar stelde  
de Nederlandse Orde 
van Advocaten een  
provisieverbod in voor 
bemiddelaars.  
Aangezien dit voor de 
bedrijven als voornaam-
ste bron van inkomsten 
geldt, zal het lastig  
worden om in Nederland 
vaste voet aan de grond 
te krijgen. Van boven- 
genoemde voorbeelden 
hebben Lexoo en Rocket 
Lawyer met dit provisie-
verbod te maken. Vraag-
Hugo levert alleen een 
eindproduct.

tevoren spreken advocaat en cliënt 
een prijs af. ‘Waar bij grote kantoren 
de prijs nogal kan variëren, staat bij 
ons 90 procent van de prijzen vast,’ 
aldus Van Binsbergen in Het Finan- 
cieele Dagblad. Het provisieverbod 
(zie kader) dat nu nog geldt in Neder- 
land, kan daarvoor echter een obsta- 
kel vormen. Alternatieve routes zijn 
dan ook voorwerp van studie.

Rocket Lawyer 
Online juridische database
Het Amerikaanse Rocket Lawyer wil 
juridische diensten goedkoop toe-
gankelijk maken. Oprichter Charley 
Moore stond Yahoo bij als advocaat 
in hun beginjaren, maar hij verkocht 
zijn bedrijf omdat hij een platform 
wilde beginnen waar juridische  
documenten door iedereen gedown-
load en gedeeld kunnen worden. 
Inmiddels maken meer dan veertien 
miljoen consumenten en bedrijven 
gebruik van Rocket Lawyer.
Het platform maakt al jaren winst 
met vrij opzegbare abonnementen 
voor de aanvraag van juridische 
documenten, variërend van alimenta-
tie na een echtscheiding tot een 
huurcontract. Klanten en advocaten 
kunnen elkaar ook vinden op het 
platform, net als softwareontwikke-
laars die juridische processen auto-
matiseren. Voor 40 dollar per maand 
kun je onbeperkt documenten down- 
loaden. Voor 10 dollar extra laat je je 
met korting bijstaan door advocaten.
Rocket Lawyer is al vier jaar in de 
Britse markt actief, maar begin  
sep tember kondigde het bedrijf uit- 
breiding naar Europa aan. In samen-
werking met de Franse uitgever  
Editions Lefebvre Sarrut — sinds  
2013 eigenaar van de Nederlandse 
uitgeverij Sdu — moet de website ook 
hier snel van start gaan. Wat de prij-
zen voor de diensten in Nederland 
gaan worden, is nog niet bekend. [LO]
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Juridische breekijzers
Drie start-ups willen met hun vernieuwende business- 
model de langzaam innoverende advocatuur openbreken.  
Kosten en toegankelijkheid spelen daarbij een belangrijke rol.

Businessmodellen



De digitale handtekening bestaat al bijna net 
zo lang als het internet. De digitale krabbel 
heeft ondertussen ook nagenoeg dezelfde 
waarde als de papieren variant. Toch is 
printen, tekenen en weer scannen vaak nog 
de norm om een overeenkomst te bekrachti-
gen. Dat zal spoedig gaan veranderen. De 
voordelen van de digitale signatuur zijn 
daarvoor te groot.
Maar hoe werkt de digitale handtekening 
in de praktijk? Colin van Oosterhout (43), 
principal solution consultant bij Adobe, 
schetst het proces van de online onder- 
tekenservice die de softwaremultinational 
heeft ontwikkeld. ‘Je voert de e-mailadres-
sen van de ondertekenaars plus het 
document in. Je kunt ook een volgorde 
instellen waarin moet worden getekend. 
Wie moet tekenen ontvangt een uitnodiging 
met een link naar het document. Iedereen 
zet zijn handtekening. Dat kan op een 
computer, maar ook op een iPad of mobiele 
telefoon. Als alle handtekeningen gezet zijn, 
gaat het document terug naar degene die 
het proces is gestart.’

Sneller en goedkoper
De aanpak is volledig digitaal en daardoor 
sneller en minder gevoelig voor fouten. Van 
Oosterhout schat de kosten van het ophalen 
van een traditionele handtekening op  
15 tot 20 euro. De kosten bij gebruikmaking 
van een digitale handtekening zijn een 
fractie daarvan. Om de overstap te maken 
zijn ook geen grote investeringen nodig. ‘De 
kosten hangen af van het aantal gebruikers 
in een organisatie of het aantal documenten 
dat ondertekend moet worden,’ zegt  
hij. Om in ICT-termen te spreken, het is 
‘signature as a service’.
Andere belangrijke argumenten voor de 
online handtekening zijn de veiligheid en 

Ook advocaat Huub de Jong (42) van 
Louwers IP|Technology Advocaten vindt de 
veiligheid een groot punt. ‘De digitale 
handtekening heeft eigenlijk drie functies: 
de identiteit van de verzender en ontvanger 
vaststellen, de vertrouwelijkheid garande-
ren en de integriteit zeker stellen. Met dat 
laatste doel ik op waarborgen dat een 
document niet gewijzigd kan worden.’

Uniforme wetgeving
De Jong gebruikt zelf een digitale hand- 
tekening uitgegeven door de Orde van 
Advocaten. Deze staat op een chip op een 
pas. Om bijvoorbeeld een e-mail te onder- 
tekenen is een reader nodig die op de 
computer wordt aangesloten. De ontvanger 
van de e-mail kan via de handtekening van 
de advocaat vaststellen dat het bericht ook 
echt van zijn advocaat afkomstig is. Cliënten 
die zelf ook een digitale handtekening 
hebben, kunnen een extra controlemecha-
nisme instellen voordat e-mails geopend 
worden. Zo komt de informatie alleen 
terecht bij degene voor wie het bericht is 
bestemd. Wat zich op dit moment wreekt,  
is dat het gebruik van de digitale hand- 
tekening nog niet wijdverbreid is. ‘Ik 
vergelijk het met WhatsApp. Het heeft pas 
zin om je van een digitale handtekening te 
bedienen als het gebruik is ingeburgerd,’ 
zegt De Jong. Hij denkt dat de nieuwe 
Europese regels een rol kunnen spelen om 
de digitale handtekening over de drempel te 
helpen. Op 1 juli van dit jaar is een verorde-
ning van de Europese Unie van kracht 
geworden waardoor alle systemen voor een 
digitale handtekening die een bepaald 
betrouwbaarheidsniveau halen, elkaar over 
en weer moeten accepteren.
Van Oosterhout van Adobe denkt dat ook. 
‘De oude situatie leunde sterk op wetgeving 
uit 1999. Iedere lidstaat kon daar zijn eigen 
invulling aan geven. Nu is er uniforme wet-
geving.’ Hij dicht de advocatuur een voor-
trekkersrol toe om de omslag naar de digi-
tale handtekening ook daadwerkelijk te 
maken. ‘Een belangrijke reden om het niet 
te gebruiken is nu nog de onbekendheid met 
de juridische consequenties. Daarom willen 
we ook in deze sector aan de slag. Als bedrij-
ven zien dat advocaten en notarissen de 
digitale handtekening gebruiken, valt deze 
angst weg.’ [DO]
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betrouwbaarheid van het digitale proces. 
Het systeem legt vast wat er met een docu-
ment gebeurt. Dat geeft mensen de garantie 
dat er niets aan een stuk is veranderd.
Ook kunnen extra controlemechanismen 
worden ingebouwd, zodat alleen degene 
voor wie een document bedoeld is er ook 
daadwerkelijk bij kan. Van Oosterhout:  
‘In principe is een e-mailadres uniek. Toch 
vertrouwen veel organisaties dat niet. 
Daarom zijn er andere methoden om 
iemands identiteit vast te stellen. Bijvoor-
beeld met een wachtwoord via sms. Pas na  
correcte invoering hiervan krijg je toegang.’

TerZake
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Digitaal krabbelen
Zal digitale ondertekening van documenten de papieren 
krabbel vervangen? Nieuwe Europese regelgeving moet 
voor verdere inburgering van dit fenomeen zorgen.  
Voor de advocatuur lijkt een voortrekkersrol weggelegd.

‘Als bedrijven zien dat 
advocaten en notarissen 
de digitale handtekening 
gebruiken, valt de  
angst voor de juridische  
consequenties weg’

Signatuur
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In advocatenland is het uurtjefactuurtjemodel 
nog steeds gebruikelijk. Maar cliënten worden er 
niet altijd blij van. ‘Ze zijn vaak onaangenaam 
verrast wanneer de rekening op de mat valt,’ 
weet advocaat Esther Brons (43) van DOEN Legal 
in Zeist. ‘Veel kantoren denken dat het volstaat 
om cliënten tevreden te stellen met een kwalita-
tief goede dienstverlening.’ Volgens Brons is dat 
niet het enige wat telt. ‘Het gaat er ook om je 
cliënten vooraf een realistisch beeld te geven van 
de kosten en je daaraan te houden.’ Belangrijk is 
ook om in te schatten wat een rechtsgang finan-
cieel kan opleveren, meent William Schonewille 
(43), advocaat financieel recht bij het Haagse 
advocatenkantoor BarentsKrans. ‘De beslissing 
om te procederen is een investeringsbeslissing. 
De cliënt wil vooraf weten hoe hoog de claim is 
en in hoeverre die de mogelijke proceskosten 
overstijgt. Ook wil hij een inschatting van zijn 
kansen om te winnen. Is dat 30, 40 of 90 procent?’
‘Bedrijven laten geld liggen omdat ze het niet 
aandurven om te procederen,’ zegt Rein Philips 
(36), voormalig advocaat en oprichter van proces- 
financieringskantoor Redbreast in Amsterdam. 

Averechtse werking
Cliënten vooraf inzicht geven in de kosten: hoe 
doe je dat als advocatenkantoor? ‘Begin elke 
zaak met een eerlijk gesprek, waarin je ook vertelt 
over de kosten,’ zegt Esther Brons. ‘Het simpel-
weg noemen van je uurtarief is niet genoeg. Dat 
is een open eind en leidt vaak tot gedoe. Wij 
maken liever vaste afspraken. De cliënt weet dan 
waar hij aan toe is.’ 
Om de vaste prijzen te bepalen, categoriseerde 
het in franchiserecht en intellectueel eigen-
domsrecht gespecialiseerde kantoor alle dien-
sten. ‘Met de historische gegevens maakten we 
een inschatting van wat een contract kost of een 
geschil over een merknaam.’ Soms snijdt DOEN 
Legal zich daarmee in de vingers en zijn er meer 
uren nodig dan vooraf was afgesproken. ‘Daar 
komen we dan niet op terug. We vertellen de 
cliënt wel dat hij een koopje heeft gekregen.  

Uiteindelijk betaalt dat zich terug in een goede 
cliëntrelatie.’ Naast vaste prijzen werkt DOEN 
Legal met abonnementen. De cliënt betaalt een 
vast bedrag per maand voor de dienstverlening. 
‘Het neemt de angst weg om een belletje te  
plegen, omdat ze niet voor elke minuut betalen.’ 
Brons geeft toe dat het voor een groot advocaten-
kantoor moeilijk is om de bedrijfsstructuur te 
veranderen. ‘Die is nu eenmaal gebaseerd op 
declarabele uren. Maar advocaten zouden zich 
meer moeten realiseren wat de kostprijs is van 
een dienst. Nu krijgen zij door het uurtarief een 
verkeerde prikkel. Dat is niet altijd in het belang 
van de cliënt.’

Juridische hobbels
Procederen kost geld. ‘En dus is een grondige 
analyse vooraf verstandig,’ zegt William 
Schonewille. ‘De eerste vraag is: wat is de werke- 
lijke waarde van de vordering? Vaak overschat 
de klant het bedrag. Minstens zo belangrijk is de 
vraag hoe groot de kans is dat de rechter de 
eisende partij in het gelijk stelt en welke kosten 
daarmee gemoeid zijn.’ Vaak zeggen advocaten 
alleen in algemene termen iets over de kansen. 
‘Maar wat is een goede kans? vraagt Schonewille 
zich af. ‘Als ze al een percentage noemen, berust 
dat vaak op een onderbuikgevoel. Meestal klopt 
dat niet.’ Het kantoor BarentsKrans maakt ‘tegen 
een redelijke prijs’ een gedegen advies over de 
kansen en kosten. Dat gebeurt volgens de zoge-
naamde beslisboomanalyse. ‘We brengen alle 
juridische hobbels van een procedure in kaart. 
Welke onzekerheden zijn er en hoe aannemelijk 
is het dat een rechter een gunstige beslissing zal 
nemen. Denk aan verjaring, een niet-ontvanke-
lijkverklaring, een technische fout. Elke hobbel 
wordt uitgedrukt in een percentage dat voort-
komt uit jurisprudentie en onze ervaring. Voor 
elk scenario maken we een schade- en een 
kostenbegroting.’ 
Met zo’n analyse kan de cliënt volgens Schone-
wille een betere afweging maken, al blijven  
de percentages verraderlijk. ‘Zelfs een slagings-

kans van 90 procent hoeft nog niet te leiden  
tot een gewonnen zaak. Er blijft een risico  
van 10 procent dat de rechter het anders ziet.’ 
Voor bedrijven blijft het een moeilijke beslissing 
om wel of niet te gaan procederen. Zeker als het 
tonnen of soms miljoenen euro’s gaat kosten. 
Procesfinanciering — third party litigation  
funding — kan een uitkomst zijn. Hierbij neemt 
een derde partij de kosten en de risico’s volledig 
over in ruil voor een deel van de opbrengst. 

Procederen als investering
In Nederland komt het — anders dan in Angel-
saksische landen — mondjesmaat voor. ‘Maar het 
wordt de toekomst,’ voorspelt Rein Philips van 
Redbreast. Zijn bedrijf houdt zich sinds een jaar 
bezig met procesfinanciering van omvangrijke 
claims in binnen- en buitenland. ‘Het komt neer 
op no cure, no pay. Voor advocaten is dat verbo-
den, voor procesfinanciers is het toegestaan.’
Er zijn twee manieren waarop Redbreast werkt. 
‘Als een bedrijf zelf de regie wil houden bij een 
procedure, betalen wij alleen de kosten en 
blijven op de achtergrond. Maar we kunnen ook 
de hele procesvoering overnemen. De cliënt 
heeft er dan geen omkijken naar. Het kost hem 
minder tijd en we dragen alle kosten tot er 
resultaat is geboekt.’ 

Als de rechter de vordering afwijst, zijn alle 
proceskosten voor Redbreast. Krijgt de cliënt 
gelijk, dan ontvangt het hoofdstedelijke investe-
ringskantoor zo’n 20 tot 40 procent van de 
opbrengst. ‘Dat is best fors, maar daarvoor lopen 
we ook het risico te verliezen.’
Bedrijven zitten volgens Philips niet te wachten 
op juridisch gedoe en langslepende procedures. 
‘Toch is procederen soms nodig,’ weet hij. ‘Ook 
kleinere ondernemers kunnen te maken  
krijgen met hoge claims. Stel dat een bedrijf een  
verkeerde of kapotte machine ontvangt en de 
internationale leverancier weigert zijn fout te 
herstellen. Bedrijven laten nu claims liggen. 
Soms ontbreken ook de financiële middelen.  
Of de CFO geeft geen groen licht, omdat hij het 
werkkapitaal niet wil belasten met hoge kosten 
voor rechtszaken.’
Redbreast neemt alleen kansrijke zaken aan en 
doet daarom vooraf grondig onderzoek — vaak 
ook met de beslisboomanalyse. ‘Zo’n beoorde-
ling is vrijblijvend en kost de cliënt niets.’  
Redbreast heeft inmiddels meer dan 60 zaken 
beoordeeld en zich op dit moment voor ruim 
1 miljoen euro gecommitteerd aan lopende 
zaken. De eerste zaak is al geschikt. ‘Dit is nog 
maar het begin, de markt voor procesfinancie-
ring groeit.’  [EE]
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Grondige analyse  
vooraf wint terrein
Cliënten willen steeds vaker weten hoeveel een proces gaat 
kosten, hoe lang het zal duren en hoe groot de kans is dat ze 
winnen. Hoe krijg je daar als advocaat greep op? Wanneer is 
procesfinanciering een uitkomst? Drie experts vertellen.

Esther Brons:  
‘Bij meerwerk houden 
we ons aan de  
afgesproken prijs.  
De klant heeft 
dan een koopje’

William Schonewille:  
‘Advocaten baseren 
hun slagingskansen 
vaak op een  
onderbuikgevoel’

Rein Philips:  
‘Bedrijven laten 
geld liggen omdat 
ze procederen  
niet aandurven’



www.het-imo.net

MR. ELODIE VAN SY TZAMA
sytzama@het-imo.net 
Amsterdam | 06 - 21 22 13 39 

DR. KLA AS IJKEMA
ijkema@het-imo.net 
Wijk bij Duurstede | 06 - 45 40 87 08

Wij werken met advocatenkantoren om van 
complexe vraagstukken gezamenlijke 
opgaven te maken van alle betrokken 
partijen. Stap voor stap organiseren we 
met u de verandering. Dat doen we door 
het aanspreken van ieders biografi e en 
talent en horizontale processen met u in 
te richten naast de verticale. Horizontale 
processen maken uw organisatie en haar 
mensen innovatief, creatief en onder-
nemend, in vrijheid. Deze werkwijze zorgt 
voor onderlinge verbinding binnen en 
buiten de organisatie. Onze passie is het 
werken met diversiteit die leidt tot betere 
productiviteit van organisaties.

bijlage van elsevier media lab

M R .  A N N E  H A K V O O R T 

L U C  D E F A I X

FG Lawyers
hakvoort@fglawyersamsterdam.com
www.fglawyersamsterdam.com
Amsterdam | 020 - 760 31 37 

Ruime ervaring in kapitaalmarkttransacties, 
fi nancieringen, Wft-advisering en het 
begeleiden van vergunningstrajecten. 
Focus op FinTech en alternatieve 
fi nancieringsvormen, zoals crowdfunding.

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn 
luc.defaix@pelsrijcken.nl
www.pelsrijcken.nl/mena
Den Haag | 070 - 515 32 35 |  06 - 52 04 89 19

Ons corporate/M&A-team heeft uitgebreide 
ervaring met transacties in het bedrijfsleven en 
het (semi)publieke domein. Wij werken met 
PE-investeerders en strategische partijen, maar 
ook voor overheden en toezichthouders. Met 
onze ondernemende aanpak bouwen wij graag 
aan een duurzame relatie met onze cliënten. 
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E R N S T - J A N  L O U W E R S
louwers@louwersadvocaten.nl
Eindhoven | 040 - 239 32 00 | 06 - 52 04 81 54

H U U B  D E  J O N G
dejong@louwersadvocaten.nl
Den Haag | 070 - 240 08 36 | 06 - 10 99 28 88

Nichekantoor voor:

Intellectuele eigendom & innovatie
Privacy & security
IT & IT-outsourcing
Internet & e-commerce

Procederen ● Contracteren ● Adviseren 
● Ontzorgen

Deskundig en betrokken ● No nonsense 
en helder ● Nationaal en internationaal

Louwers IP | Technology Advocaten
www.louwersadvocaten.nl

Themamonitor juridische sector
Een selectie van advocatenkantoren 
en juridische dienstverleners.

Adobe Systems Benelux
cvanoost@adobe.com 
www.adobe.com
Amsterdam | 020 - 651 12 26

Principal Solution Consultant bij Adobe. 
Gespecialiseerd in de implementatie van 
Creative Cloud en Document Cloud binnen 
grotere ondernemingen in de Benelux.
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DOEN Legal
esther@doenlegal.nl
www.doenlegal.nl
Zeist | 06 - 28 09 09 66

DOEN Legal is een advocatenkantoor voor 
bedrijven met ideeën. Het biedt de helpende 
hand bij het beschermen van namen en merken 
en assisteert cliënten bij het exploiteren 
van concepten. Duidelijkheid, openheid en 
positiviteit staan centraal in de vernieuwende 
manier van werken.
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Redbreast
rein.philips@redbreast.com
www.redbreast.com
Amsterdam | 020 - 891 21 00

Redbreast neemt de volledige kosten en het 
beheer van rechtbank- en arbitrageprocedures 
in binnen- en buitenland op zich tegen een 
resultaatafhankelijke beloning (no cure no pay). 
Voor bedrijven (midden- en kleinbedrijf en 
beursgenoteerd), fi nanciële instellingen en 
curatoren. 
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