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De ooit in beton gegoten advocaten-
loopbaan is anno 2017 aan sterke 
veranderingen onderhevig, weet 
headhunter Robert Dicke. Werken 
aan de eigen ontwikkeling is dus 
geboden.

De behoefte aan wereldwijde 
juridische dienstverlening neemt 
toe. Steeds meer Angelsaksische 
kantoren veroveren een aandeel 
in de Nederlandse M&A-markt. 

De juridische branche professionali-
seert en verwacht steeds vaker van 
advocaten dat ze ook businesspart-
ner zijn. Een transitie die om bredere 
loopbaanmogelijkheden vraagt.

Infographic waarin de vele 
veranderingen en verschuivingen 
die in de M&A-sector plaats-
vinden overzichtelijk in beeld 
worden gebracht.

Nuttige adresgegevens van juris-
ten, fi scalisten en andere profes-
sionals die aan deze afl evering van 
TerZake Legal hun medewerking 
verleenden.

Het afgelopen jaar steeg het aantal 
bedrijfsoverdrachten met 12 pro-
cent. Tien in fusies en overnames 
gespecialiseerde juridische pro-
fessionals wisselen ervaringen uit.
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TerZake is een bijlage van 
ELSML en valt buiten de 
verantwoordelijkheid van de 
redactie van Elsevier Weekblad. 
De thematiek komt tot stand 
op basis van wensen van 
adverteerders en de artikelen 
worden door onafhankelijke 
journalisten gemaakt. 
December 2017 verschijnt een 
nieuwe TerZake Legal, in samen-
werking met Capital Media 
Services en expertisepartners.
Informatie: 024 - 360 77 10, 
mail@capitalmediaservices.nl.
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Internationale advocatenkantoren 
profi teren van de mondiale hausse 

in bedrijfsoverdrachten, 
de interesse van private equity 
in het Nederlandse midden- en 

kleinbedrijf en de digitalisering 
van het juridische handwerk. 

Die ontwikkeling stelt juristen, 
fi scalisten en andere professionals 

voor carrièreuitdagingen: wordt het 
niet eens tijd voor een due diligence 

van de eigen loopbaan? Deze 
TerZake brengt de actuele trends in 

de advocatuur voor het voetlicht.
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A Dutch law fi rm with an American soul.
Greenberg Traurig’s Amsterdam offi ce is home to more than 45 lawyers. We have experience 
in handling many high-profi le matters often with pan-European or U.S. aspects. With our 
strong position in the Dutch business community and our roots in the U.S., we truly are 
a Dutch law fi rm with an American soul.

What we can do for you. Our team of lawyers, tax advisors and notaries brings a hands-on 
approach to provide you with the best business-focused legal services in a pragmatic way.

Why choose us? Our strong global network enables us to provide you with integrated 
legal services on a local and global level. Our attorneys act with integrity, are built 
for change and offer you the best legal advice tailored to your needs.
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akd.nl

Voor uw recht 
hoeft u niet te shoppen

U zit met een juridische kwestie; dan heeft u geen zin in een 
zoektocht naar de juiste advocaat, notaris of belastingadviseur. 
U wilt gewoon snel en goed geholpen worden, wat er ook op 
tafel ligt. Bij AKD bent u direct aan het juiste adres. Wij bieden 
expertise op maat, dankzij 250 specialisten die elkaar feilloos weten 
te vinden. Korte lijnen, heldere taal en een efficiënte aanpak. 
Zo doen we dat bij AKD. 

I am digital

pw
c.

nl
/d

ig
ita

l

digital done differently

Ervaar hoe digital 
ook anders kan.

Ronde Tafel

In de adviespraktijken van juridische fusie- en overnameprofessionals 
verandert veel. De digitalisering van processen en de opkomst van 
nieuwe diensten maken dat de marktverhoudingen verschuiven. 
Tien experts delen hun visie op een  bloeiend en beweeglijk ambacht.
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Marktverschuivingen  
in M&A

Cristine Brinkman

Gerard Tanja

Nu geld goedkoop is, is het investeren in 
bedrijven en vastgoed aantrekkelijk. Veel 
strategische en financiële jagers struinen 
door het Nederlandse economische land-
schap, op zoek naar aantrekkelijke prooien. 
Afgelopen jaar verwisselde 12 procent meer 
bedrijven in Nederland van eigenaar dan 
een jaar eerder. En dat heeft gevolgen voor 
de juridische professionals die zich met 
deze deals bezighouden: M&A-advocaten 
hebben het druk.
Een tiental in mergers & acquisitions gespe-
cialiseerde professionals verzamelde zich 
eind september om ervaringen en visies 
met elkaar te delen. Op het hoofdkantoor 
van bankbedrijf ABN Amro werden zij door 
CEO Private Banking Pieter van Mierlo (56) 
verwelkomd. Hij wenste de M&A-advocaten 
en fiscalisten van nicheboutiques, natio-
nale en internationale kantoren een ‘inspi-
rerende bijeenkomst en een goed gesprek’.
Dat goede gesprek begon met een inhoude-
lijke introductie van Gerard Tanja (60), 
partner van de in de juridische sector 
gespecialiseerde Venturis Consulting 
Group. Volgens marktonderzoek van dat 
bureau worden de juridische M&A-prak- 
tijken beïnvloed door de opkomst van 
internationale spelers, de uitdaging die zij 
vormen voor leidende nationale kantoren, 
en de entree van nicheboutiques en van  
de Big Four. De andere deelnemers onder-
kenden deze trends. Maar ook cliënten  
veranderen: zij hebben een ander profiel 
dan voorheen en hun wensen zijn anders.

Vooruit adviseren
Al deze zaken beïnvloeden de manier van 
werken van alle M&A-professionals. Dat 
stelt Cristine Brinkman (41), die de Amster-
damse M&A-praktijk van het internationale 
kantoor Osborne Clarke leidt. ‘Ons kantoor 
zag nieuwe technologiebedrijven als  
Facebook, GoPro en Airbnb naar Neder-

land komen. Die hebben een heel andere 
manier van adviseren nodig. Die willen 
letterlijk op hun iPhone een berichtje van 
mij kunnen lezen.’ Als advocaat moet je dus 
vaker in bulletpoints een zakelijk advies 
geven. ‘We hebben allemaal geleerd om 
vanuit ervaringen uit het verleden te advi-
seren, maar deze cliënten gaat het om de 
toekomst. Over mogelijke juridische gevol-
gen van bijvoorbeeld diensten met drones. 
Dat soort adviezen moet je durven geven, 
ook als er geen vaste rechtspraak of regel-
geving voorhanden is.’ Om die reden heeft 
Osborne Clarke zijn organisatie op sectoren 
ingericht — iets wat ook concurrent  
Eversheds Sutherland doet. Partner Rob 
Faasen (56), die in 2002 de huidige praktijk 
in Amsterdam en Rotterdam optuigde, 
plukt daar de vruchten van. ‘Onze sector- 
focus op energie, vooral renewables, levert 
enorm veel op. De afgelopen vijf jaar is die 
markt echt opgebloeid.’
Naast technologiebedrijven, zijn ook inves-
teringsfondsen zeer actief in de markt, die 
door de lage rentestand weinig moeite 
heeft om geld van investeerders aan te  
trekken. M&A-praktijken die private-equity- 
partijen gericht kunnen bedienen, profite-
ren de laatste jaren van deze hausse. Van  
Campen Liem is zo’n nichekantoor. Marc 
van Campen (48) richtte het op nadat hij  
in 2012 samen met vier partners, waar- 
onder notaris Edwin Liem, afscheid had 
genomen van BakerMcKenzie. Van Campen 
Liem ondersteunt internationale private- 
equityfirma’s, onder meer bij het opzetten 
van hun fondsen. Van Campen: ‘Daarna 
structureren we overnames, begeleiden we 
investeringen die het fonds doet. Dat gaat 
in 80 tot 90 procent van de gevallen om 
overnames in het buitenland: Europa,  
maar ook exotischer plekken dus. Die deals  
begeleiden we fiscaal en juridisch.’ Die 
focus levert veel terugkerende omzet op.

‘We rekenen erop dat we 
in de toekomst minder 
aantrekkelijk worden als 
land. Dat betekent dat  
het aantal internationale 
deals zal dalen’ >
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WAT HEEFT UW ZAAK NODIG?

Meer weten over het antwoord op deze goeie vraag?
Ga naar grantthornton.nl/groeivskrimp of bel met onze
expert corporate M&A Peter den Hertog via 088 676 9143 
of manager M&A Evert Everaarts via 088 676 9722.

Kan ik ook groeien 
door te krimpen?

Goeie vraag.®

© 2017 Grant Thornton Specialist Advisory Services B.V. Alle rechten voorbehouden.

Ambitieuze en innovatieve 

consultants in executive search, 

assessments en loopbaan coaching.

Selecteert al meer dan 16 jaar

de beste juridische professionals

voor gerenommeerde 

advocatenkantoren en bedrijven.

070 36 17 009

drbgroep.nl

info@drbgroep.nl
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Adriaan de BuckCarlos Pita Cao

Marc van CampenRob Faasen

Geschenk uit de hemel
Tegelijk met de hausse neemt ook de con-
currentie in het speelveld toe. Carlos Pita 
Cao (40), partner en hoofd van de vakgroep 
corporate M&A bij AKD, merkt dat de taart 
weliswaar groter wordt, maar ook ’steeds 
meer in taartpunten wordt verdeeld’. Dat 
wil zeggen: in hapklare stukjes opgedeeld. 
Kritische klanten kiezen er zelf voor delen 
van het proces aan derden uit te besteden 
en daarvoor andere prijsafspraken te 
maken. Pita Cao: ‘Neem een due diligence, 
dat wordt door de markt steeds meer als 
een commodity gezien, dat niet door grote 
advocatenkantoren gedaan hoeft te worden.’ 
Deze verschuiving heeft te maken met de 
opkomst van nieuwe technologieën die de 
juridische backoffi  ce veroveren. AKD test 
ook dergelijke software, vertelt Pita Cao. ‘Als 

de helft waar is van wat in de demo getoond 
werd, is het de moeite waard dit verder te 
onderzoeken.’ Ook Osborne Clarke gebruikt 
dergelijke software, die uit massa’s con-
tracten en bedrijfsdocumenten in de zoge-
naamde dataroom juridische conclusies 
kan trekken. De vraag is: hoe accuraat is die 
software? Pita Cao: ‘Als dit soort software 
wordt toegepast, moet er goed gekeken 
worden naar de mogelijke consequenties 
voor beroepsaansprakelijkheid.’ 
Faasen merkt op dat in deals waar sterk 
gestandaardiseerde contracten worden ge-
bruikt, zoals bij vastgoedportefeuilles, de soft-
ware als een geschenk uit de hemel komt.
En zo zijn er meer technologieën die het 
juridische dealwerk versnellen. Faasen 
noemt het digitaal ondertekenen van docu-
menten, waardoor de laatste fase van een 

deal ‘binnen een uur gepiept’ is. Vooral jon-
geren pakken de nieuwe technologie snel 
op, zegt Brinkman. ‘Ze zijn veel handiger 
met digitale handtekeningen, apps en het 
opzoeken van kennis. Zo wint het hele team 
tijd.’ Anderzijds, merkt Faasen op, leren veel 
startende advocaten dankzij de digitalise-
ring het zware handwerk niet meer. Een 
uitdaging, vindt Faasen: ‘De Orde stelt niet 
voor niets dat je als advocaat geregeld moet 
procederen. Zodoende leer je de andere 
kant van een contract kennen.’ Adriaan de 
Buck (52) van Ekelmans & Meijer is het daar-
mee eens. Zelf leerde hij het vak door vroeg 
in zijn loopbaan als curator op te treden. 
‘Een zeer leerzame ervaring in mensen-
kennis. De rechter-commissaris schoolde 
me met de woorden: De Buck, het faillisse-
ment is het gymnastieklokaal van het recht. 
Overnames zijn vergelijkbaar met faillisse-
menten, vind ik. Je moet een goede strategi-
sche antenne hebben.’ Peter den Hertog (53), 
als partner overnames en ondernemings-
waardering verbonden aan accountants-
fi rma Grant Thornton, merkt dat het een 
uitdaging is om junioren te trainen, nu de 
klant het niet meer accepteert als stagiaires 
‘op kosten van de klant worden opgeleid’. 
‘Direct vanuit de collegebanken interessant 
werk geven, is uitdagend. We leggen zo veel 
mogelijk uit dat junioren erbij zitten om het 
vak te leren, maar bij onderhandelingen 
wordt dat niet altijd geaccepteerd.’
De razendsnelle ontwikkelingen stellen alle 
deelnemers voor uitdagingen, maar bieden 
ook kansen. Hoe zal de M&A-advocatuur de 
komende vijf jaar veranderen? Zullen de 
marktverhoudingen revolutionair wijzigen? 
En hoe positioneren de kantoren zich in de 
veranderende markt? Pita Cao merkt op dat 
er organisaties zijn die bij klantcontacten 
hun afdeling ‘strategic legal services 
procurement’ betrekken. ‘Dat zijn een soort 
juridische kopers, met als raison d’être 
de prijs naar beneden te praten. In die 
gesprekken mis je juist de relatie.’

Mensenwerk
Wordt het mensenwerk van dealmakers 
vervangen? Quirijn Biesheuvel (40) maakt 
zich er geen zorgen over. Hij startte begin 
2014 met drie compagnons het corporate 
nichekantoor Biesheuvel Jansen. ‘Wij heb-
ben niet de slagkracht om dergelijke soft-
ware zelf te ontwikkelen, dus als het voor 
ons beschikbaar komt, zullen wij een licen-

Ronde Tafel
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Ekelmans & Meijer Advocaten
buck@ekelmansenmeijer.nl  
www.ekelmansenmeijer.nl 
Den Haag | 070 - 374 63 30 | 06 - 22 04 16 82

Ekelmans & Meijer behartigt de belangen van 
ondernemingen en overheden. Onze advocaten 
bieden oplossingen voor complexe vragen van 
deskundige cliënten. Een stevig M&A-team van 
advocaten en fi scalisten adviseert en begeleidt 
bij (grensoverschrijdende) transacties. In 
samenwerking met onze cliënten. 

A D R I A A N  D E  B U C K

AKD
cpitacao@akd.nl
www.akd.nl 
Rotterdam | 088 - 253 55 75 | 06 - 11 38 00 42

AKD is dé juridisch en fi scaal adviseur voor 
iedereen die zakelijke belangen heeft in de 
Benelux. Het M&A-team van AKD heeft door zijn 
full-service benadering in het hele traject een 
sterke reputatie; cliënten beschrijven het team 
als effi ciënt, pragmatisch en zakelijk.

C A R L O S  P I T A  C A O 

P E T E R  D E N  H E R T O G

Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V.
peter.den.hertog@nl.gt.com
www.gt.nl
Rotterdam | 088 - 676 91 43

Door gebruik te maken van ons grootschalige 
internationale netwerk met ruim 47.000 profes-
sionals in meer dan 130 landen kunnen wij 
klanten begeleiden bij het vinden van de 
passende partij voor een internationale fusie, 
overname of verkoop en het realiseren van 
de optimale deal.

Taxand Nederland
marc.sanders@taxand.nl 
www.taxand.nl
Amsterdam | 020 - 435 64 00 | 06 - 12 74 43 22

Taxand Nederland is een onafhankelijk belas-
tingadvieskantoor met een focus op M&A-advies. 
Onze specialisten kunnen alle fi scale aspecten 
van een transactie begeleiden en werken nauw 
samen met de juridische en fi nancieel experts. 
Taxand heeft wereldwijd meer dan 2.000 
belastingadviseurs.

M A R C  S A N D E R S 

Osborne Clarke N.V. (Amsterdam offi ce)
cristine.brinkman@osborneclarke.com
www.osborneclarke.com
Amsterdam | 020 - 702 86 32 
 
Osborne Clarke (25 kantoren, 12 landen, 3 
continenten) onderscheidt zich met duidelijke 
sectorbenadering, sterke persoonlijke relaties, 
expertise en een indrukwekkende clientbase 
in Digital & Technology, Energy, Real Estate, 
Life Science & Healthcare, Retail, Transport & 
Automotive, Recruitment en Financial Services.

Biesheuvel Jansen advocaten
quirijn.biesheuvel@bjtk-law.com
www.bjtk-law.com
Amsterdam | 020 - 308 09 04

Biesheuvel Jansen Advocaten is gespeciali-
seerd in ondernemingsrecht en contractenrecht 
en richt zich op fusies en overnames (M&A) en 
corporate litigation. Quirijn Biesheuvel is een 
van de vier partners en begeleidt transacties. 
Hij is ‘a strong ally to have on your side at the 
negotiation table’.

Eversheds Sutherland
robfaasen@eversheds-sutherland.nl
www.eversheds-sutherland.nl
Amsterdam & Rotterdam | 010 - 248 80 27  

Het kantoor (vertegenwoordigd in 66 landen) 
adviseert cliënten bij juridische en transactie-
vraagstukken op (inter)nationaal niveau. De dienst-
verlening gaat verder dan louter adviseren. Dank-
zij een sterke ondernemersmentaliteit zijn de pro-
fessionals altijd op zoek naar nieuwe business oppor-
tunities en creatieve oplossingen voor cliënten. 

R O B  F A A S E N

Van Campen Liem
marc.vancampen@vancampenliem.com 
www.vancampenliem.com 
Amsterdam | 020 - 760 16 01 | 06 – 55 70 81 70  

Van Campen Liem is een boetiekkantoor met 
vestigingen in Amsterdam en Luxemburg. Meer 
dan 50 professionals, bestaande uit advocaten, 
notarissen en fi scalisten. Advisering op het 
gebied van M&A, private equity en venture 
capital transacties.

M A R C  V A N  C A M P E N 

C R I S T I N E  B R I N K M A N Q U I R I J N  B I E S H E U V E L

Wijn & Stael Advocaten NV
h.lakens@wijnenstael.nl 
www.wijnenstael.nl 
Utrecht | 030 - 232 08 00

Vakkundig, scherpzinnig en persoonlijk 
betrokken. Wijn & Stael is dé juridische partner 
voor bedrijfsovernames. Ons M&A-team biedt 
in iedere fase van het transactieproces optimale 
begeleiding. Daarbij beseffen we dat de 
belangen van partijen weliswaar verschillend 
zijn, maar hun doel gelijk is.

H U M P H R E Y  L A K E N S

Expertise

tie nemen en zo bijvoorbeeld due-diligence-
trajecten digitaliseren. Maar uiteindelijk 
gaat het om de toegevoegde waarde van de 
betrokken advocaat, die zit in de juridische 
vertaalslag en in de advisering over het uit-
eindelijke koopcontract.’ Biesheuvel rekent 
erop dat er ook na de digitaliseringsgolf 
voldoende mensenwerk nodig blijft. Dat-
zelfde denkt ook Humphrey Lakens (46), 
die als partner van het Utrechtse kantoor 
Wijn & Stael adviseert bij fusies en overna-
mes van veel midden- en kleinbedrijven. ‘In 
die markt zit veel toekomstperspectief. Die 
ondernemers zien hun bedrijf als hun kind. 
Die accepteren adviezen die uit een compu-
ter rollen niet; die willen van mensen horen 
hoe het zit.’ Marc Sanders (46), partner van 
belastingadvieskantoor Taxand dat vaak 

weg of de smalle, welke past het beste? 
Tanja betoogt dat alle kantoren nu een 
keuze moeten maken: ‘Kun je met een dienst 
een dominante marktpositie realiseren, 
dan moet je het doen. Zo niet, forget it.’

In der Beschränkung…
De Buck is partner ondernemingsrecht van 
het in 1889 opgerichte Ekelmans & Meijer. 
Het M&A-team van tien professionals bege-
leidt uiteenlopende transacties. ‘Van activa-
passivadeals tot delistings van beursvennoot-
schappen.’ De Buck voorziet een verder-
gaande specialisatie van hoogwaardig werk 
in zijn fi rma. ‘Speerpunt voor ons blijft het 
investeren in de juridische knowhow en in 
sectorkennis. Wij investeren in langdurige 
relaties en kennisdeling. Daarbij hoort dat je 
niet voor alles direct een factuur schrijft.’ 
Ook Eversheds Sutherland zal de porte-
feuille verbreden, door meer consulting-
diensten aan te bieden. Faasen geeft als 
voorbeeld de nu al sterke groei in het advise-
ren van bedrijven die hun eigen juridische 
afdeling effi  ciënter willen voeren. Taxand 
heeft zelfs een tienjarenplan geschreven. 
Volgens Sanders profi teert Nederland nu 
nog van een fi scaal aantrekkelijk klimaat dat 
grootbedrijven aantrekt. 
‘We rekenen erop dat we in de toekomst 
minder aantrekkelijk worden als land. Dat 
zal betekenen dat het aantal internationale 
deals zal dalen.’ In reactie daarop zal 
Taxand zich meer op de Nederlandse 
M&A-markt richten. 
De partijen die kiezen voor juist een aan-
scherping van hun dienstenaanbod, zijn 
Wijn & Stael en Van Campen Liem. Van 
Campen: ‘Wij willen doen waar we goed in 
zijn. Zolang daar genoeg muziek in zit, 
zullen wij het daarbij houden. Dus geen 
onroerend goed, IT, arbeidsrecht of pro-
cespraktijk voor ons.’ Biesheuvel valt hem 
bij: ‘Bij mijn vorige werkgever, Freshfi elds 
Bruckhaus Deringer, werkte ik als onderdeel 
van een internationaal multidisciplinair 
team aan drie deals per jaar. Nu doen we wel 
vijftien transacties per jaar. Zo kunnen we 
als kantoor verdiepen.’ Lakens van Wijn 
& Stael voegt zich bij zijn collega’s: ‘Ook wij 
willen een verzameling van boutiques 
onder één dak zijn, maar geen full-service-
kantoor. Specialisatie is voor ons het speer-
punt. Als dat betekent dat je soms iets niet 
doet, omdat je geen expertise hebt, moet je 
dat durven.’ [WG]

samenwerkt met de bij deze Ronde Tafel 
aanwezige advocaten, vindt dat er nog veel 
te winnen is bij het opzetten van de data-
rooms voor transacties.  ‘Dat gaat soms 
nogal hap-snap. Alles is tegenwoordig digi-
taal beschikbaar en pas als bedrijven dat 
snel kunnen verzamelen, kun je profi teren 
van de technologie.’ Den Hertog ziet ook 
kansen in de IT — dat wil zeggen: in 
IT-advies. ‘Wij onderzoeken of we een 
gefocuste IT-adviespraktijk kunnen ontwik-
kelen. Binnen bepaalde IT-gebieden zien 
wij kansen om een leidende adviseur te 
worden.’ Volgens Tanja zijn de reacties op 
de markttrends uiteenlopend. Er zijn kan-
toren die kiezen voor verbreding van hun 
dienstenportefeuille. Daartegenover staan 
kantoren die verder specialiseren. De brede 

Quirijn Biesheuvel

Marc Sanders

Ronde Tafel
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Peter den Hertog

Humphrey Lakens

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.
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Recordaantal deals
 
De lage rentestand maakt dat er aan investeringskapitaal wereldwijd 
geen gebrek is. Het aantal bedrijfsoverdrachten in Nederland is de laat-
ste drie jaar alleen maar gestegen — opvallend vaak van digitale technologie-
bedrijven, veelal door private-equitypartijen. De M&A-praktijken van 
advocatenkantoren groeien in hun kielzog, al profi teren sommige kan-
toren meer van de dealhausse dan andere. Opvallende nieuwkomers 
zijn Angelsaksische kantoren en brede zakelijke dienstverleners. Een  
overzicht in vogelvlucht. [WG/RvdK]

Anna van Saksenlaan 30, 2593 HT Den Haag, 0031 70 3746 410, www.ekelmansenmeijer.nl 

ADV E&M  210x148.5 25.467  18-01-2011  16:55  Pagina 1Deal?

Dagelijks vinden transacties plaats. Onze cliënten, van middelgrote bedrijven en  

private equity partijen tot grote financiële instellingen, rekenen op onze kennis en 

kunde. Ekelmans & Meijer Advocaten adviseert al ruim 125 jaar deskundige cliënten.  

Dienstverlening op het hoogste niveau. Vanuit een solide M&A praktijk begeleiden 

onze advocaten en fiscalisten transacties als herstructureringen, aandelen fusies en  

management buy outs. Van start tot closing. Ook grensoverschrijdend vanuit onze  

German Desk en het wereldwijde netwerk Legalink. Kwaliteit tegen concurrerende tarieven.  

Contactpersonen: Adriaan de Buck, buck@ekelmansenmeijer.nl, Georg van Daal, 

daal@ekelmansenmeijer.nl, +31 (0)70 37 46 434, www.ekelmansenmeijer.nl

Ekelmans & Meijer Advocaten, Anna van Saksenlaan 30, 2593 HT Den Haag
Van Campen Liem
J.J. Viottastraat 52
1071 JT Amsterdam

T +31 20 760 16 31
E info@vancampenliem.com
W www.vancampenliem.com

Gevestigd in Nederland & Luxemburg.
Long-term relaties met cliënten die wereldwijd zijn gevestigd.
Meer dan 50 professionals waarbij kennis & kwaliteit hoog in  
het vaandel staan.
Boetiek kantoor met uitstekende mate van zorg en flexibiliteit.

TAX
NOTARIEEL
ONDERNEMINGSRECHT
PRIVATE EQUITY
FUND FORMATION

Osborne Clarke 
the #1 law firm 
for innovative 
and connected 
clients

osborneclarke.nl

Technologiebedrijven 
zijn gewilde prooien

Private-equitypartijen 
op jacht

Een op de negen verkochte bedrijven 
is een technologiebedrijf

74

2x

De doorsnee dealmaker
De gemiddelde M&A-advocaat is een man 

van middelbare leeftijd. Hij scoort hoog 
op zelfverzekerdheid, is verbaal sterk, 

assertief en werkt doelgericht

 Nederlandse techdeals in 2016 
(+21 procent)

 Bij 32% van alle deals was een 
fi nancieel investeerder betrokken

Investeringsmaatschappijen waren 
2x vaker koper dan verkoper
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€500.000

Rainmakers
Een top-10 M&A-advocaat brengt zijn 

maatschap tussen 500.000 
en 1 miljoen euro aan winst op

BIJLAGE VAN ELSML

TerZake
L E G A L

Fusies en overnames

De M&A top-10 
dealvolume per advocatenkantoor

Allen & Overy

Loyens & Loeff

DLA Piper

NautaDutilh 

Stibbe

De Brauw Blackstone Westbroek

Houthoff Buruma 

Baker McKenzie

Linklaters 

CMS

Aantal 
deals1

265

199

162

143

143

142

141

125

119

114

Talenten3
% 

22,8 

4,8

13,6

14,1

18,3

13,1

10,9

11,9

11,1

4,2

Aantal 
fee-earners2

206

566

125

276

197

344

320

143

63

165

Dealwaarde
(in mln. euro’s)

242.600

72.087

54.742

41.089

99.301

229.639

33.205

17.209

160.945

17.76

1BETREFT DEALS VAN NEDERLANDSE KANTOREN IN DE BENELUX TUSSEN 2014 EN MEI 2017
2FEE-EARNERS ZIJN ADVOCATEN, FISCALISTEN EN NOTARISSEN. CIJFERS HEBBEN BETREKKING OP 2017
3HET PERCENTAGE FEE-EARNERS PER KANTOOR DAT VOLGENS CHAMBERS ALS ‘RANKED TALENT’ WORDT BESCHOUWD

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Dealhausse 
Aantal bedrijfsoverdrachten 
in Nederland
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Andere tijden

De maatschap op z’n kop
Veel teamspirit, brede 
carrièreperspectieven, een 
flexibel salarishuis en een 
voortdurende stroom 
evaluaties. De nieuwe 
generatie advocaten brengt 
een ware revolutie in  
advocatenkantoren teweeg.

‘Feedback? Daar is altijd behoefte 
aan. Gewoon eerlijk tegen elkaar 
zijn en elkaar complimenteren.’ Vol-
gens bestuursvoorzitter Wilma van  
Ingen (59) van Nysingh Advocaten 
en Notarissen hebben bestaande 
beoordelingssystemen hun tijd 
gehad. Daarom overweegt Nysingh 
een app te gebruiken voor continue  
feedback. Van Ingen: ‘Door zo vaker 
feedback te verzamelen, kunnen 
eindejaarsgesprekken meer inhoud  
krijgen en kunnen we onze dienst-
verlening verbeteren.’

Leidinggeven
Functioneringsgesprekken zijn in 
de advocatuur op hun retour. Vorig 
jaar lanceerde wereldwijd Baker- 
McKenzie-topman Paul Rawlinson 
een pilot voor driemaandelijkse 
vaste evaluatiegesprekken met 
medewerkers, met hun collega’s. De 
toenemende feedbackmomenten 
moeten ertoe leiden dat het einde-
jaarsgesprek niet meer als een ver-
rassing komt — en er dus ook geen 
sprake meer kan zijn van een verlo-
ren jaar. Volgens executive searcher 
Barbara Röell (45) van het kantoor 
Dicke Röell Breedveld wordt er vaak 
slecht beoordeeld in de advocatuur. 
‘In corporate Nederland is leren 
leidinggeven bijna het belangrijkste 
wat er is. Maar in de advocatuur gaat 
het daar zelden over.’ Tegelijk is het 
duidelijk, volgens Röell, dat ook de 
juridische branche professionali-

seert. ‘Van advocaten wordt ver-
langd dat ze businesspartner zijn.’ 
Die transitie vergt enige begeleiding, 
tijdige feedback en duidelijkheid 
over de nieuwe carrièremogelijk-
heden. Dat zijn thema’s die bij veel 
advocatenkantoren leven. Ze zien 
dan ook de noodzaak om bredere 
loopbaanmogelijkheden voor juris-
ten te ontwikkelen. In de woorden 
van Inez Rongen (46) die bij Loyens 
& Loeff mondiaal HR-directeur is: 
‘Wie in onze boom omhoog wil 
klimmen, wordt niet meer beperkt 
tot de tak die naar het partnerschap 
loopt. Je kunt ook als superspecialist 
in een nichegebied, als industrie- 
expert of met een buitenlandexper-

tise carrière maken. Langzaam maar 
zeker worden wij een wilg. Dat wil 
zeggen: een ongeknotte wilg, met 
vele takken. Takken die maken dat 
carrièreadvocaten niet halverwege 
hun loopbaan bij de organisatie  
hoeven te vertrekken.’

Successen vieren
Rongen werkt nog maar enkele 
maanden bij het internationaal advo-
caten- en belastingadvieskantoor 
Loyens & Loeff, dat adviseert in 
Nederlands, Belgisch, Luxemburgs 
en Zwitsers recht en vestigingen 
heeft in twaalf landen. Tot deze 
zomer was zij als HR-directeur bij 
farmaceut AstraZeneca in Canada 
werkzaam. Bij Loyens & Loeff is zij 
verantwoordelijk voor alle perso-
neelszaken van de bijna 1.500 werk-
nemers, waaronder een kleine 900 
advocaten, notarissen en fiscalisten. 
Die doelgroep werkt meer en meer in 
een internationale markt, die ook 
internationale carrièreperspectieven 

‘In corporate Nederland is 
leren leidinggeven bijna het 
belangrijkste wat er is’ 

vanwaarde

U heeft in uw praktijk regelmatig te maken met zaken waarbij waardering van een onderneming of een 
schadeclaim aan de orde is. Een Register Valuator of RV is een financieel deskundige die gespecialiseerd is in 
de bepaling van de waarde van een onderneming. Niet iedereen mag zich RV noemen. Een RV heeft door het 
volgen van een gespecialiseerde postdoctorale opleiding business valuation de kennis en expertise opgebouwd 
om een onderneming te waarderen en om de meest complexe waarderingsvraagstukken op te lossen.

En waar vind je die RV’er dan? 
Juist.... www.nirv.nl

Gezocht: waarderingsdeskundige 
Gevonden: RV m/v

NIRV adv ELSEVIER okt 17.indd   1 03-10-17(w40)   17:29
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Andere tijden

Onze fiscale adviseurs bieden 
wereldwijde begeleiding van M&A 
transacties op een praktische en 
onafhankelijke manier. Wij beschikken 
over de expertise en capaciteit voor 
elke fase van het M&A proces, 
bijvoorbeeld due diligence, structurering, 
fiscale clausules in de SPA, management 
incentiveplannen en implementatie 
van de structurering. Het voordeel van 
onze onafhankelijkheid is dat we snel 
kunnen handelen zonder conflicten of 
audit beperkingen.

Your global tax partner

TAX
DISPUTES &

TRANSACTIONS

Jachthavenweg 124 
1081 KJ, Amsterdam 

0204356400 
info@taxand.nl

taxand.nl

biedt. Haar Canadese ervaring 
neemt zij mee naar het advocaten-
kantoor, waar zij talentmanagement 
en successieplanning als speerpun-
ten kiest. ‘In Noord-Amerika ben ik 
gewend dat je als organisatie je suc-
cessen viert. Als een team weken 
heeft overgewerkt om een cliënt 
binnen te halen, vier je dat daarna 
met een weekje vrij. Dat zou ik bij 
Loyens & Loeff  ook willen invoeren.’

Meer autonomie
Dat zou een nieuwe generatie 
advocaten moeten aanspreken. 
De millennials onder de advocaten 
hebben veel bredere behoeften dan 
hun leidinggevenden van eerdere 
generaties. Dat past bij de veelzijdig-
heid van het vak van de juridische 
professional. Sabijn Dullaart (43) 
heeft zich als partner van Venturis 
Consulting Group gespecialiseerd 
in strategisch human resource 
management en organisatietrans-
formatie. Op basis van haar assess-
mentmetingen concludeert Dullaart 
dat advocaten ‘sterk gedreven en 
ambitieuze mensen’ zijn, die kun-
nen excelleren in ‘een grote ver-
scheidenheid in rollen: van de typi-
sche pleiter tot de onderhandelaar, 
van de super-expert tot de onder-
nemende advocaat.’ Moderne werk-
gevers willen al die verschillende 
professionals bedienen en behou-
den, maar, zo benadrukt Dullaart, 
de uitdaging zit bij veel advocaten-
kantoren in ‘een duurzame fi t  tus-
sen de wensen van de professionals 
en de strategie van hun werkgever’. 
Dullaart: ‘Professionals willen meer 
autonomie in hun loopbaankeuzes, 
maar bestuurders kunnen geen 
complete wildgroei toelaten in hun 
organisatie. Niemand wil in dit vak 
met een hoog prestatieklimaat 
gezien worden als een veertigurige-
werkweekadvocaat.’ Advocaten 
nemen maar weinig tijd voor refl ec-
tie op hun loopbaan. Dat zit in hun 
aard, vindt Dullaart.

Matrixorganisatie
Over cultuurveranderingen weet 
Van Ingen van Nysingh veel. Net als 
Rongen is Van Ingen geen juriste. Zij 
trad als eerste bestuurder van buiten 
het vak in 2009 aan bij Nysingh. Het 

nieuwe bestuur wilde meer samen-
werking in de organisatie realiseren. 
Dat deed het bedrijf door de organi-
satie multidisciplinair in te richten. 
‘Onze fee-earners werken in juridisch-
inhoudelijke secties, maar ook in 
marktgroepen, bijvoorbeeld gericht 
op zorg, overheid en bedrijfs-
leven.’ Per situatie wordt gekeken 
wie welke cliënt bijstaat. Van Ingen: 
‘Zo verandert onze cultuur eff ectie-
ver dan met menig cultuurtraject.’ 
Vooral met het team dat op zorg 
gericht is, boekt het bedrijf succes, 
zo onderstreept Van Ingen. ‘Deze 
marktgroep functioneert al langer 
en behoort tot de top in deze markt.’ 
De veranderingen in het bedrijf leid-
den ook tot een nieuwe slogan. Van 
Ingen, lachend: ‘Vroeger was ons 
motto: Nysingh weet er meer van. 
Nu zijn wij Nysingh, je partner in 
business.’

Anders belonen?
De veranderingen in de juridische 
loopbaan zouden ook eff ect op de 
salariëring moeten hebben. Dat 
vindt HR-directeur Ramon Mensink 
(45) van het in Groningen, Assen 
en Leeuwarden gevestigde Trip 
Advocaten & Notarissen. ‘Waarom 
zou bijvoorbeeld een vierdejaars-
advocaat die presteert op het niveau 
van een zesdejaarsadvocaat niet 
met dito uurtarief beloond mogen 
worden?’ Mensink, die vorig jaar bij 
de 200 werknemers tellende fi rma 
kwam werken, bepleit een salaris-
huis dat bandbreedten van beloning 
biedt, in plaats van harde loonscha-
len. Beloningsgesprekken zijn altijd 
gevoelig, maar vooral als het op de 
evaluatie van de partners aankomt. 
Vennoten van een advocatenkan-
toor beoordelen elkaars prestaties, 
en daarbij gaat het dan al gauw om 
de gerealiseerde opbrengsten en het 
dividend. Trip is bezig om de partner-
evaluaties opnieuw in te richten. 
Daarbij wil Mensink de nadruk op 
meer zaken leggen dan alleen de 
fi nanciële prestatie van het afgelo-
pen jaar. ‘Het zou geen strafsessie 
moeten zijn, want het gaat bij 
partnerevaluaties uiteindelijk om 
de toekomst van de gehele maat-
schap.’ Gespreksonderwerpen zijn 
de productieve uren, het onderhan-

den werk, de resultaten, maar ook 
de samenwerking, de aansturing 
van alle medewerkers en de manier 
waarop partners met hun successie-
planning omgaan. ‘Vooruitkijken 
dus. Op welk gebied wil je je ont-
wikkelen? En hoe kan de organisatie 
je daarbij helpen? Dat zijn de rele-
vante vragen.’

Teamprestaties
De veranderingen die de nieuwe 
generatie juristen realiseert, berei-
ken zo ook de partnervergadering. 
Dullaart juicht die ontwikkeling toe 
en noemt het contributiemanage-
ment. ‘De vraag is: hoe draag jij als 
partner met je team bij aan de reali-
satie van de organisatiedoelstellin-
gen?’ Volgens Dullaart zouden ook 
beloningselementen daaraan gekop-
peld moeten zijn. Bij Loyens & Loeff  
staat de evaluatie van partners daar-
om in het teken van samenwerking: 
‘Prestatiemanagementsystemen 
zouden niet gebaseerd moeten zijn 
op louter individuele prestaties. 
Wij willen het liefst overgaan naar 
evaluaties waarbij de prestaties van 
alle teamleden, ook die van de part-
ners, een substantieel deel vormen,’ 
zegt Rongen. 
Zij ziet daarbij nog een tweede kans: 
de cultuur van de ondersteunende 
staf omvormen tot wat zij business 
solutions noemt. Zij heeft voorge-
steld om de stafdirecteuren tot het 
executive team te laten toetreden en 
zo een intensievere samenwerking 
te realiseren. Rongen: ‘Of we nu 
partners en adviseurs zijn, of bezig 
met marketing, fi nance of HRM, we 
hebben allemaal het bedrijfsbelang 
voor ogen. We zijn één team.’ [WG]

Wilma van Ingen

Barbara Röell

Inez Rongen

Sabijn Dullaart

Mensink bepleit 
een salarishuis met 
bandbreedten 
van beloning in 
plaats van harde 
loonschalen

Ramon Mensink
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Globalisering

De Angelsaksen 
komen eraan
Nu Nederlandse bedrijven steeds vaker in handen vallen van buitenlandse 
kopers, neemt de behoefte aan wereldwijde juridische dienstverlening 
toe. De internationale, veelal Engelse en Amerikaanse fi rma’s zijn ook in 
Nederland in opkomst.

Aan kopers van bedrijven is in de 
huidige markt geen gebrek. Nu de 
rentestand nog steeds laag is, zijn 
veel investeerders op zoek naar een 
gezond rendement. Afgelopen drie 
jaar vonden ze dat in het kopen van 
gunstig geprijsde ondernemingen. 
Strategische en fi nanciële kopers 
steken hun geld ook in Nederlandse 
multinationals, het Nederlandse 
midden- en kleinbedrijf en Neder-
lands vastgoed.
De vele jagers op het terrein van 
fusies en overnames hebben daarbij 
de hulp van M&A-advocaten nodig, 
de Amsterdamse Zuidas profi teert 
daarvan. Toch is voor buitenlandse 
kopers van Nederlands bedrijfsgoed 
het inschakelen van een Nederlands 
advocatenkantoor niet vanzelf-
sprekend. Nederlandse kantoren 
van naam en faam zien steeds meer 
Angelsaksische fi rma’s aan de 
Zuidas verschijnen. Die nemen in 
no time een positie in de markt in. 

Veel van deze kantoren beleven een 
stormachtige opkomst op de deal-
ranglijsten. Op zo’n dealoverzicht 
van de Venturis Consulting Group 
— op volgorde van aantallen 
Benelux-deals tussen 2014 en mei 
2017 — nemen de Angelsaksen 
prominente plekken in. Deze lijst 
wordt in dit artikel gehanteerd.

Mondiaal netwerk
‘Internationale bedrijven doen 
liever zaken met internationale 
advocatenkantoren als het onze. 
Een private-equitypartij uit Londen 
die hier zaken doet en eigendoms-
structuren in het Midden-Oosten 
heeft, heeft vaak een belastingcon-
structie die door meerdere landen 
loopt en een groep vol dochter-
bedrijven. Bij zo’n transactie zijn 
steeds vaker advocaten ter plekke 
nodig.’ Volgens Rob Hendriks (52), 
practice group head corporate M&A 
bij Simmons & Simmons (nr. 15), kan 

een nationaal kantoor dergelijke 
deals niet zo gemakkelijk begelei-
den. Immers, hoe complexer een 
internationale deal, des te groter de 
behoefte aan een fullservice-dienst-
verlener met een mondiaal netwerk 
van juristen. ‘Zulke cliënten hebben 
behoefte aan één partij door wie ze 
alles kunnen laten begeleiden.’ 
De zogeheten global fi rms die dat 
kunnen, vormen een markt op zich. 
Hendriks: ‘Die kantoren kijken 
niet meer naar wat kantoren in 
Nederland doen, maar naar hoe 
Amerikaanse en Britse concurren-
ten wereldwijd opereren.’

Private equity
Typische overnemende partijen 
die een internationaal kantoor 
inschakelen, zijn wereldwijd opere-
rende strategische speles, hedge-
fondsen en private-equityfi rma’s. 
Die zijn altijd op zoek naar kansen in 
M&A. In 2016 waren private-equity-
partijen in Nederland tweemaal 
vaker actief als koper dan als verko-
per. Veel van die investeringsfond-
sen schuiven dan bij Hendriks aan 
voor advies. Ook Daphne Bens (43), 
als partner bij DLA Piper — nummer 
drie in de Nederlandse markt — 
verantwoordelijk voor de corporate 
M&A-praktijk, merkt die belang-
stelling. Zij stond afgelopen jaar veel 
private-equitypartijen bij, maar 
adviseerde ook grote Nederlandse 
en buitenlandse strategische kopers 
en verkopers. Volgens haar worden 
alle deals — ook die met Nederlandse 

Hoe complexer een 
deal, des te groter de 
behoefte aan een 
fullservice-dienstverlener
met een mondiaal 
netwerk van juristen

>
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DLA Piper begeleidt wereldwijd meer M&A deals dan haar 
concurrenten. Door deze ervaring zijn wij als geen ander in staat 
om succesvol te adviseren.

Voor meer informatie neemt u contact op met Daphne Bens: 
daphne.bens@dlapiper.com | +31 (0)20 541 9834

ADDING VALUE 
THROUGH EXPERIENCE
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SIMMONS-SIMMONS.COM

Advocaten  �  Fiscalisten  �  Notarissen

Europe | Middle East | Asia
taylorwessing.com

Taylor Wessing is een internationaal 
advocaten- en notariskantoor en 
adviseert haar cliënten met ruim 
1.200 juristen, vanuit 33 kantoren 
verspreid over 20 landen. Hierbij 
ligt de focus op de volgende 
sectoren:

>  Technology, Media and 
Communications 

>  Life Sciences 
>  Private Wealth 
>  Energy

A forward-thinking 
law fi rm
Advising clients in the world’s 
most dynamic industries
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Greenberg Traurig LLP
melcherst@gtlaw.com
www.gtlaw.com
Amsterdam | 020 - 301 73 25

Greenberg Traurig is een internationaal advocaten-
kantoor met meer dan 2.000 advocaten. We 
hebben uitgebreide ervaring in het behandelen 
van spraakmakende zaken in Nederland, waar-
onder de coördinatie van pan-Europese zaken. 
Onze wortels in de VS geven ons Nederlands 
kantoor een Amerikaanse ziel.

T H É D O O R  M E L C H E R S 

R O B  H E N D R I K S

Simmons & Simmons
rob.hendriks@simmons-simmons.com 
www.simmons-simmons.com 
Amsterdam | 020 - 722 23 44 | 06 - 51 50 36 01

Rob is naast partner ook hoofd van de Corporate 
Commercial-praktijkgroep van Simmons & 
Simmons Amsterdam. Hij is gespecialiseerd in 
M&A, corporate law en corporate governance en 
begeleidt daarnaast real estate-transacties, zowel 
in de vorm van aandelen- als (single-)
asset-transacties. 

Taylor Wessing
e.osnabrugge@taylorwessing.com 
www.taylorwessing.com
Amsterdam | 088 - 024 30 50

Taylor Wessing adviseert met meer dan 1200 
juristen vanuit 33 kantoren in 20 landen cliënten 
in  Technology, Media & Communication, 
Life Sciences, Private Wealth en Energie. 
Evert-Jan is een transactieadvocaat met meer 
dan 20 jaar ervaring in deze sectoren.

E V E R T - J A N  O S N A B R U G G E 

DLA Piper
daphne.bens@dlapiper.com
www.dlapiper.com
Amsterdam | 020 - 541 98 34 | 06 - 52 00 59 04

Daphne Bens is voorzitter van de praktijkgroep 
Corporate van DLA Piper. Zij adviseert nationale 
en internationale cliënten bij complexe, grens-
overschrijdende fusies en overnames (M&A). 
Daphne heeft zich gespecialiseerd in trans-
acties in de technologie- en hotelsector.

D A P H N E  B E N S

PwC Legal
jeroen.kroes@pwc.com
www.pwc.nl
Amsterdam | 088 - 792 67 67 

PwC Legal combineert de vaardigheden van 
traditionele advocaten, consultants en bedrijfs-
juristen. Onze purpose is het oplossen van 
belangrijke problemen door verder te kijken dan 
de strikt juridische analyse. Met ons werk willen 
we bouwen aan vertrouwen in de maatschappij.

J E R O E N  K R O E S

Expertise

R E I N  P H I L I P S

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 beurs-
genoteerd), fi nanciële instellingen en curatoren. 
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Themamonitor 
juridische professionals
Door middel van dit prikbord voor  juridische professionals 
maakt u kennis met een uitgelezen selectie van internationaal 
georiënteerde advocatenkantoren en juridische dienst-
verleners die hun medewerking hebben verleend aan dit 
katern van TerZake Legal. 

kopers — steeds internationaler. ‘Als 
ik Nederlandse multinationals 
spreek over de kansen en uitdagin-
gen die ze zien, gaat het negen van 
de tien keer niet over investeringen 
in Nederland. Dan willen ze uitbrei-
den in Zuid-Amerika of ze hebben 
compliance issues in China. Deze 
bedrijven moet je ter plaatse kun-
nen bedienen.’
Het is daarbij steeds belangrijker dat 
je je cliënt en zijn manier van over-
names doen, goed kent. Bens: ‘Dat je 
als advocaat het Nederlands recht 
kent, is van ondergeschikt belang.’  
Dat is volgens Bens ook te merken 
bij transacties waarbij buitenlandse 
partijen de Nederlandse markt 
betreden. ‘Bij de grootste overnames 
in Nederland blijft de buitenlandse 
huisadvocaat nauw betrokken. In 
die deals werk je zij aan zij samen 
in een internationaal, geïntegreerd 
team.’ Bens merkt op dat Neder-
landse kantoren daarom ‘allemaal 
op zoek zijn naar relaties met Ameri-
kaanse kantoren’.

Juridische uitdagers
Leidt een Nederlands advocaat wel 
een transactie, dan stuurt hij teams 
aan die over meerdere landsgrenzen 
heen samenwerken. Ook dat hoort 
erbij voor de M&A-jurist van nu. ‘Ik 
stuur geregeld collega’s in vijftien 
landen aan, terwijl het vroeger om 
maximaal vijf jurisdicties ging.’ 
Jeroen Kroes (45) is partner M&A 
legal bij PwC. Deze grote zakelijke 
dienstverlener is net als zijn Big-Four-
concurrenten Deloitte en KPMG, 
bezig de juridische markt te verove-
ren. PwC Legal is nummer 25 in de 
Nederlandse markt. Kroes stapte 
drie jaar geleden over van DLA Piper 
naar PwC en heeft de ambitie om 
hun positie in de M&A-markt verder 
uit te breiden. ‘Wij concurreren 
nadrukkelijk met de nationale kan-
toren die geen aansluiting hebben 
op de marktvraag. Tegelijk zijn wij 
nog maar net begonnen en proberen 
we naamsbekendheid en een track-
record op te bouwen.’ Het voordeel 
van een accountancyfi rma als 
juridisch adviseur? Dat zit ’m in de 
andere expertises die PwC bezit — 
van audit en fi scaal advies tot 
consultancy en ervaring met digitale 

transformaties. Kroes: ‘Er zijn 
klanten waar ik vroeger alleen de 
juridische begeleiding van zou 
hebben gedaan, waar we nu belas-
tingadvies, fi nancieel advies, de 
pensioenen en de juridische dien-
sten voor verrichten. Het hele 
pakket.’ Sommige klanten willen 
dat liever niet door één partij laten 
verzorgen, erkent Kroes, maar er 
zijn er ook genoeg die daar de voor-
delen wel van zien. Dat hij zich heeft 
laten uitschrijven als advocaat om 
bij PwC de M&A-praktijk te kunnen 
leiden, maakt hem niet rouwig. 
‘Je hoeft geen advocaat te zijn om 
deze dienst aan te kunnen bieden. 
Als fi rma verenigen wij wat een 
advocaat, een bedrijfsjurist en een 
consultant te bieden hebben.’ Kan-
sen ziet Kroes in de digitalisering 
van de markt. ‘Wij willen de door 
technologische innovatie gedreven 
juridische partner voor complexe 
transformaties zijn.’

Digitale innovatie
De technologische revolutie raakt 
ook de M&A-professie, al hebben 
niet alle fi rma’s de slagkracht om 
zelf te investeren in digitale innova-
tie. Neem de digitalisering van due 
diligence. De voorheen tijdrovende 
klus om multomappen vol contrac-
ten en bedrijfsadministratie door 
te ploegen, kan ook door digitale 
software worden geklaard. Evert-
Jan Osnabrugge (50), partner bij het 
Amsterdamse kantoor van het van 
oorsprong Brits-Duitse Taylor 
Wessing, heeft ze gelezen, dergelijke 
door tools gegenereerde juridische 
analyses. Osnabrugge: ‘We vertrou-
wen nog niet blind op de digitale 
analyses en rapporten, maar de 
aanbevelingen worden al wel deels 
overgenomen.’ Taylor Wessing 
experimenteert daarbij met de 

eigen business-development-
afdeling in Londen, en in Birming-
ham verrijst een afdeling die zich 
alleen maar zal bezighouden 
met het met behulp van nieuwe 
technologie opstellen van due-
diligencerapporten. Ook DLA Piper 
digitaliseert zijn processen met 
behulp van collega’s benoorden 
Londen. Simmons & Simmons doet 
dat in het Engelse Bristol.

Nichekantoren
Ook nichekantoren zijn in opkomst 
in de M&A-markt. De ondernemers-
vrijheid die een eigen kantoor geeft, 
is voor veel jonge advocaten aantrek-
kelijker dan het partnertraject. 
Thédoor Melchers (41), die tot 2014 
carrière maakte bij de Nederlandse 
M&A-marktleider Allen & Overy, 
startte drie jaar geleden met drie 
andere partners zijn eigen boutique. 
Inmiddels heeft Melchers het bouti-
quekantoor weer verlaten — hij is nu 
partner bij het Amerikaanse Green-
berg Traurig.
Wat hem tegenviel, was dat je 
minder kunt sparren met je collega’s. 
De markt voor nichebureaus heeft 
bovendien een eigen dynamiek, stelt 
Melchers. ‘Daar bepalen cliënten het 
uurtarief. Ze zeiden: Ja, je doet pre-
cies hetzelfde werk, maar nu heb je 
veel minder kosten, dus je tarief gaat 
omlaag. Ik ben daarom benieuwd 
wat er gebeurt als de markt inzakt.’
Melchers geniet van het hoge service-
niveau van zijn huidige kantoor. ‘Als 
ik een collega in de Verenigde Staten 
een vraag stel, krijg ik binnen twee 
uur antwoord.’ Met de komst van de 
Amerikanen stijgt het niveau van 
dienstverlening in Nederland ook, 
al moeten jonge Nederlandse 
advocaten daar nog aan wennen, 
onderstreept Melchers.
Osnabrugge verwacht dat de 
internationalisering nog verder zal 
doorgaan, als grote fi rma’s uit 
de Verenigde Staten de Europese 
markten zullen consolideren. 
‘Noord-Amerika is goed voor het 
merendeel van de juridische 
uitgaven aan M&A. Er zijn kantoren 
waarvan wij de naam niet eens 
weten, die onze markt spoedig 
zullen betreden. Daar is geen ont-
komen aan.’ [WG]

De klus van due diligence 
kan ook door digitale 
software worden geklaard
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Doe eens een due diligence 
van je loopbaan

BIJLAGE VAN ELSML

TerZake
L E G A L

Carrièreplanning 

Carrièremogelijkheden voor 
advocaten en notarissen zijn veel 
breder geworden. Maar niet alle 
juridische professionals weten 
goed met het nieuwe keuzepalet 
om te gaan. Werk daarom aan je 
zelfkennis, bepleit headhunter 
Robert Dicke.

Het komt geregeld voor. Na een jaar 
of zeven in het ambacht wil een 
advocaat overstappen. En dan komt 
de vraag: wat is de marktwaarde als 
professional? En hoe groot is zijn 
zogeheten portable praktijk — de 
waarde van de cliënten die hem in 
zijn overstap zullen volgen? Voor 
Robert Dicke (49) zijn dat routine-
vragen. Als partner van het execu-
tive search-kantoor Dicke Röell 
Breedveld in Den Haag bemiddelt hij 
advocaten, notarissen en bedrijfs-
juristen in uiteenlopende fasen van 
hun loopbaan en leven bij een 
carrièrestap. Maar het antwoord op 
die vragen is in de praktijk niet zo 
eenvoudig. Dicke: ‘Meestal geven 
advocaten een hoog bedrag als ant-
woord, dat in vervolggesprekken 
drastisch daalt.’ Het is dan ook 
vooral een exercitie om de advocaat 
aan het denken te zetten over zijn 
carrière. ‘De vraag is relevant voor 
nieuwe werkgevers die jou tot 
partner willen benoemen, maar ook 
voor jezelf. Want als je weet wat zich 
in jouw portable praktijk bevindt, 
kun je ook beginnen met bewegen.’

Meanderen
Dat bewegen doen advocaten steeds 
gemakkelijker. In het kielzog daar-
van zijn ook de carrièreperspectie-
ven in beweging. De gemiddelde 
kaarsrechte advocatenloopbaan is 
aan het meanderen geslagen. De 
huidige generatie partners mag dan 

meestal verticaal door de piramide 
van zijn of haar fi rma richting 
partnerpositie zijn gegroeid, voor 
de jongere garde van advocaten is 
dat lang niet altijd meer het doel. 
In zijn praktijk komt Robert Dicke 
advocaten tegen die de overstap 
maken naar het bedrijfsleven en als 
general counsel of bedrijfsjurist aan 
de slag gaan, die als ondernemer 
een eigen praktijk starten of die het 
partnertraject laten voor wat het 
is en specialist in hun vakgebied 
worden. Omdat vooral jongere 
advocaten druk zijn met hard 
werken pleit Dicke ervoor om tijdig 
een due diligence van de eigen loop-
baan te doen. ‘Voor te veel advocaten 
schiet dat erbij in.’

Assessment
Eén manier om daarmee om te 
gaan, is het assessment. Voor zijn 
opdrachtgevers verzorgt Dicke 
geregeld dit soort beoordelings-
programma’s van de capaciteiten 
van kandidaten. De vaardigheden 
die van juridische professionals 
verlangd worden, veranderen snel. 
‘Juridische professionals worden 

niet meer alleen geselecteerd op 
hun inhoudelijk juridische talent 
en ervaring. Zakelijke capaciteiten 
en adviestalent zijn nodig.’
De moderne advocaat is dus onder-
nemender. Hij is marktgericht, 
klantgericht en bezit het vermogen 
tot netwerken. Dicke: ‘Het lijkt mis-
schien heel eenvoudig, maar 
een vaardigheid als het kunnen 
luisteren naar cliënten is niet bij 
iedereen even goed ontwikkeld. En 
ben je goed geïnformeerd over de 
markt van je cliënt? Kun je met je 
klant meedenken over oplossingen 
voor zijn uitdagingen?’
Dat laatste raakt aan wat Dicke de 
consultingcapaciteiten van juridi-
sche professionals noemt: kun je 
problemen analyseren, een gezond 
oordeel vormen en zo indruk maken 
op je cliënt? Dat zijn voor grote 
multinationale kantoren essentiële 
eigenschappen. Het vermogen om 
iets te bereiken met een cliënt is een 
vaardigheid die juridische professio-
nals van strategieadviseurs kunnen 
leren. Dicke: ‘Omdat het service-
niveau in de advocatuur omhoog-
gaat, zullen advocaten een ver-
trouwenwekkende indruk moeten 
kunnen maken op hun cliënten.’

Toenemende kruisbestuiving
Dat geldt ook voor bedrijfsjuristen. 
Net als accountants stappen ook 
advocaten steeds vaker over naar 
het bedrijfsleven. Dat komt onder 
meer omdat de kruisbestuiving 
tussen de advocatuur en het bedrijfs-
leven toeneemt, met kantoren die 
de jonge garde advocaten de kans 
geven om tegen gereduceerd tarief 
start-ups en scale-ups te adviseren. 
Dicke: ‘Daar leer je capaciteiten 
ontwikkelen die je als juridische 
professional later nodig zult heb-
ben.’ [WG]

TIPS

1
Laat je talenten in 

kaart brengen.
2

Onderzoek de 
waarde van je 

‘portable praktijk’.
3

Werk aan je eigen 
ontwikkeling.

4
Spreek met 

mensen over je
 loopbaan-

toekomst. Ruim 
daar tijd voor in.

ADVERTENTIE

ADVERTENTIE ADVERTENTIE

netlaw.nl  netlawacademy.nl

netlawnetlaw

Netlaw is hèt samenwerkingsverband van zelfstandige 
advocatenkantoren in Nederland. Op dit moment 
maken circa 400 advocaten deel uit van de vereniging. 
De Netlawkantoren werken samen op het gebied van 
kennisdeling, management & organisatie, marketing & 
communicatie en opleiding & ontwikkeling.

Netlaw bestaat sinds 1990 en verbindt sinds die tijd 
de aangesloten kantoren in het grootste netwerk van 
onafhankelijke advocatenkantoren in Nederland. Netlaw 
heeft zijn eigen door de Nederlandse Orde van Advocaten 
erkende opleidingsinstelling, de NetlawAcademy.

Bij Nederlands grootste verzekeraar komt de beroepsaansprakelijk-
heid voor notarissen te vervallen per 1-1-2018. Hoogste tijd daarom 
om uw verzekering tegen het licht te houden. 
Ron Borgdorff biedt maatwerk in beroepsaansprakelijkheids-
verzekeringen voor notarissen.

Ron Borgdorff is verzekeringsspecialist voor notarissen, 
advocaten en vrijgevestigde juristen. Ron kent de specifieke 
risico’s van deze juridische beroepsgroepen. Met ruim 
25 jaar ervaring staat hij borg voor een persoonlijk, 
gedegen advies op maat en korte lijnen. 

U wilt een financieel adviseur 
met verstand van úw zaken?
Neem contact op voor een afspraak. 
Bel 033-20 35 000 of mail naar 
ron@ronborgdorff.nl

FINANCIEEL ADVISEUR VOOR 
NOTARIAAT & ADVOCATUUR

S?
WWW.RONBORGDORFF.NL
van Boetzelaerlaan 24H 
3828 NS  Hoogland

 

Beroepsaansprakelijkheid notarissen?
HOOGSTE TIJD OM UW 

VERZEKERING TE UPDATEN!

VERZEKERINGEN ZOWEL ZAKELIJK ALS PARTICULIER OA:  
BEROEPS- EN BEDRIJFSAANSPRAKELIJKHEID • GELD- EN FRAUDE 
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Robert Dicke


