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De advocatuur innoveert. Met behulp van 
nieuwe technologie weten juristen steeds 

accurater voorspellingen te doen. 
Hoe kansrijk is een zaak? Welke kosten zijn 

met een adviestraject gemoeid? Welke 
impact zal nieuwe wetgeving hebben op 

potentiële klanten? Kortom, advocaten leren 
zichzelf beter kennen en kunnen op die 
manier hun invloed als adviseur beter 

inschatten. Maar het juridische ambt blijft 
mensenwerk — dat vinden ook de in dit 

katern geciteerde specialisten in familie- en 
erfrecht. In deze TerZake leest u er alles over.
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Welke ontwikkelingen 
verwacht u voor 2018?
‘Ons vakgebied van con- 
currentiewetgeving krijgt 
steeds meer vertakkingen 
en wordt digitaler. In 2018 
treedt nieuwe wetgeving in 
werking, waardoor big data 
en privacy een steeds  
grotere rol gaan spelen in 
zaken die wij behandelen 
voor cliënten. Ook door het 
naderende verbod op geo-
blocking, waardoor web-
winkels hun producten en 
diensten niet meer mogen 
afschermen voor consu-
menten die vanuit andere 

landen inloggen, wordt de 
rol van de consument 
belangrijker.’ 

Nemen de risico’s voor 
cliënten toe?
‘Er wordt strenger toegezien 
op de bescherming van per-
soonsgegevens. Toezicht-
houder Autoriteit Persoons-
gegevens zal een grotere rol 
krijgen en bezit straks de 
mogelijkheid hoge boetes 
op te leggen aan bedrijven 
die de wet overtreden. 
Daarnaast zal de toezicht-
houder Autoriteit Consu-
ment & Markt mogelijk het 

verbod op geoblocking 
gaan handhaven.’ 

Hoe speelt u met uw 
advocatenkantoor 
daarop in?
‘Wij zijn dit jaar gegroeid en 
hebben een extra advocaat 
binnengehaald, waardoor 
we grotere en complexere 
zaken kunnen voeren. Daar-
naast hopen we in 2018 in 
Amsterdam een advocaat 
met partnerambities aan te 
trekken, die daar een eigen 
vestiging gaat leiden. Onze 
zoektocht loopt nog volop. 
Op die manier verwachten 

we meer buitenlandse  
cliënten aan ons te binden. 
De samenwerking met 
andere niche- en algemene 
kantoren staat bovendien 
hoog op de agenda.’ [MB]

‘Positie  
consument 
steeds  
belangrijker’

Nieuwe digitale wet- 
geving zal invloed  
hebben op de bedrijfs-
voering van onder-
nemingen. Claudia 
Bruins (45), mede- 
dingingsadvocaat en 
oprichter van C-law 
Competion Lawyers, 
ziet het speelveld 
veranderen. Claudia Bruins

In ’t kort

De weg  
naar vernieuwing 

INVESTEER
Alles begint met 
investeringen in 
nieuwe technolo-
gieën en soft-
ware. En in tech-
nologietrainingen 
van advocaten, 
juristen en staf.

CREËER EEN 
CULTUUR VAN 
INNOVATIE
Daarna volgt de 
cultuurverande-
ring. Partners 
moeten daarbij 
als rolmodel 
optreden. Stel

iemand of een 
groep mensen in 
de organisatie 
verantwoordelijk 
voor innovatie. 
Accepteer dat er 
af en toe iets 
misgaat en sta 
stil bij de suc-
cessen. Beloon 
de innovators in 
hun beoordeling.

LUISTER NAAR 
DE WENSEN 
VAN CLIËNTEN
De wensen van 
de cliënt zijn 
sterk bepalend 
voor de vernieu-
wing van het vak.

AUTOMATISEER 
DE MEER  
ROUTINEUZE 
PROCESSEN
Cliënten zijn 
steeds minder 
bereid om voor 
doorsneewerk 
een hoge prijs te 
betalen.

WERK SAMEN
Betrek bijvoor-
beeld een lei-
dende innova-
tieve consultancy 
of een start-up in 
legaltech bij uw 
bedrijfsvoering.

43%
van alle Nederlandse advocaten is  
vrouw.  In 2006 was dit nog 38,4%

Advocaten moeten hun dossiers bij de 
rechter steeds vaker digitaal aanleve-
ren. Digitaal procederen is in verschil-
lende rechtsgebieden al verplicht en 
de verwachting van de Raad voor de 
Rechtspraak is dat dit over vijf jaar 
voor nagenoeg alle zaken geldt. Deze 
werkwijze scheelt uiteindelijk veel tijd, 
geld en papier, en bevordert een kor-
tere doorlooptijd van het proces. 
Advocaten hoeven de stukken immers 
niet meer in veelvoud te printen, te 
ordenen en door een koerier te laten 
brengen. Veel advocatenkantoren kie-
zen ervoor om de dossiers niet recht-
streeks via de beveiligde omgeving 
van de Raad voor de Rechtspraak te 
uploaden, maar dit via andere soft-
ware te doen. Deze software dient als 
connectie tussen het eigen kantoor-
systeem en het systeem van de Recht-
spraak. Zo heeft ICT-bedrijf Topicus 
het programma Instrumenti ontwik-
keld, dat momenteel gebruikt wordt 

door veertig grote en middelgrote 
advocatenkantoren. ‘Hiermee hebben 
gebruikers een duidelijk overzicht van 
alle lopende zaken en termijnen, en 
kunnen ze simpel en efficiënt docu-
menten en berichten uitwisselen met 
de Rechtspraak,’ licht David Jonckheer 
(49), business development manager 
bij Topicus, toe. ‘En — in tegenstelling 
tot de Mijn Rechtspraak-omgeving — 
kunnen met dit programma meerdere 
mensen van het kantoor tegelijkertijd 
aan hetzelfde dossier werken.’

Digitale 
kosten-
besparingen

In de advocatuur is de innovatie van werk-
processen volop gaande. Maar waar begin je als 
kantoor? Scipio van der Stoel (58), partner van 
juridisch headhunter ZumpolleVanderStoel, 
geeft tips om het vernieuwingsproces in het 
advocatenkantoor te stimuleren.

561
Het aantal éénpitters in de advocatuur  
is van 2012 tot 2016 met 561 toegenomen

BRON: SDU UITGEVERS

BRON: RABOBANK

Als u niets regelt, 
dan staan na uw 
overlijden de 
erfgenamen samen voor 
de taak om alles rondom 
uw nalatenschap 
te regelen.

Het regelen van zaken in een 
emotioneel zware periode is vaak lastig.

Een professionele executeur kunt u 
benoemen om de zakelijke kant na overlijden 
te regelen.

Zoals het verdelen van de inboedel, de 
oplevering van uw huis en het afwikkelen van 

de financiën. Op de NOVEX website vindt u 
executeurs die u kunnen helpen.

www.novex-executeur.nl
info@novex-executeur.nl

020 - 388 29 28

De afwikkeling van 
uw nalatenschap 

goed geregeld

BVL heeft de werving & selectie uitbesteed aan LegalMatch. 
Wilt u meer informatie over de vacatures of reageren dan kunt u contact opnemen met 
mr Edmond Gevaerts op 06 - 15 88 22 18 of via e.gevaerts@legalmatch.nl

LegalMatch is een gespecialiseerde intermediair 
die zich uitsluitend richt op de bemiddeling van 
zeer ervaren juristen (inclusief general counsels) 
en advocaten, waaronder partners, zowel voor 
vaste als interim-posities.

BVL houdt zich voornamelijk bezig met het 
voeren van allerlei soorten procedures, het geven 
van adviezen en het opstellen van contracten in de 
sectoren haven, handel, vervoer, industrie, natte 
en droge bouw, onderneming en insolventie..

BVL heeft de ambitie haar kantoor uit te breiden met:

-  ervaren en creatieve (aankomende) partners of senior advocaten die kennis en ervaring hebben     
   met Rotterdams georiënteerde ondernemingen of internationaal werkende zakelijke partijen;

-  een ervaren curator/insolventierecht-specialist.

Scheiden en 
vermogen, 
hoe zit dat?

Hoe bereken je 
alimentatie bij 
een ondernemer?

Problemen 
met een erfenis?

WTC Amsterdam, Toren I 
Strawinskylaan 1799
1077 XX Amsterdam

T  +31 (0)20 261 3770
F  +31 (0)20 261 3771
www.famadvocaten.nl

ADVERTENTIE ADVERTENTIE

ADVERTENTIE
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Ronde Tafel

In de familierechtpraktijk van advocaten en notarissen is de laatste 
jaren veel veranderd. Dat vraagt om andere kwaliteiten, legaltech en 
een stevig netwerk van niet-juridische specialisten. Negen experts 
delen hun visie op een veranderend vak.
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Familiezaken

Mirjam Schoots

Diny LouwenDe ontwikkelingen binnen het familierecht 
lopen uiteen van maatschappelijke trends 
tot juridische veranderingen. Zo neemt het 
aantal samengestelde gezinnen en erfrecht-
kwesties door de vergrijzing toe. Maar ook 
de wetgeving is in beweging — recente 
proefballonnetjes over de rol van de rech-
ter zorgden voor veel discussie. Vanaf  
volgend jaar geldt een nieuw systeem voor 
de wettelijke gemeenschap van goederen, 
waardoor niet meer alles in die gemeen-
schap valt. Om van gedachten te wisselen 
over die dynamiek, verzamelden zich eind 
november negen in familierecht gespeciali-
seerde professionals — advocaten en nota-
rissen — voor de Ronde Tafel van TerZake. 
Dat gebeurde in het hoofdkantoor van ABN 
Amro aan de Amsterdamse Zuidas — met 
uitzicht op veel grote Nederlandse advocaten- 
kantoren. Toch zijn de in familierecht 
gespecialiseerde praktijken daar dun 
gezaaid. Het persoonlijke karakter — echt-
scheidingen, erfrechtzaken, adopties en 
ondertoezichtstellingen — vraagt dan ook 
om een minder zakelijke omgeving. Een 
aantal van de aanwezige familierechtadvo-
caten en notarissen maakt deel uit van een 
fullservice-kantoor, maar de meeste wer-
ken als zelfstandig familierechtkantoor. Ze 
zijn allemaal echte specialisten. ‘Dat moet 
ook wel,’ vindt Diny Louwen (54), advocaat 
en mediator van Hanssen Spronk Familie-
recht. ‘Want de juridische, fiscale en finan-
ciële afwegingen rond een scheiding wor-
den steeds complexer. Vroeger was er een 
vast bedrag aan kinderalimentatie en werd 
er vooral in gemeenschap van goederen 
getrouwd. Dat is veranderd, het is nu veel 
meer maatwerk.’ Dat laatste beaamt Mirjam 
Schoots (53) medeoprichter en partner bij 
De Boorder Schoots Advocaten. ‘Mensen 
zijn vermogender, hebben goedlopende 
ondernemingen en huizen in binnen- en 
buitenland. Het vereist kennis om dat bij 

een scheiding in goede banen te leiden. De 
uitdaging is verder om te voorkomen dat de 
ene partner met de kinderen driehoog ach-
ter terechtkomt en de ander in de grote 
woning kan blijven.’

Scheiden via Skype 
Ook de dienstverlening aan expats en 
ondernemers vraagt in toenemende mate 
om specialistische kennis. Louwen werkt 
regelmatig met expats die in Nederland zijn 
getrouwd en nu in het buitenland wonen. 
Dat vraagt om flexibiliteit. ‘Doen we de 
scheiding via Skype, of komen klanten naar 
Nederland voor een marathon mediaton?’ 
Overleg met een collega-advocaat in het 
buitenland is vaak nodig. Hoewel de mon-
dialisering de praktijk raakt, kenmerkt het 
familierecht zich door lokale bijzonder- 
heden, weet Emma Kostense (65), partner 
en medeoprichter van Van Hilten Advocaten 
& Mediators. ‘Neem het zogenaamde wagon- 
stelsel in de Nederlandse wetgeving waar-
door een buitenlander die hier tien jaar 
woont, ongemerkt onder het Nederlandse 
huwelijksvermogensrecht kan vallen. 
Schrikken voor de klant die dacht het goed 
geregeld te hebben.’ Dat is niet voorbehou-
den aan buitenlanders, ook bij onderne-
mende klanten zorgt de wetgeving voor 
stress. Dat merkt Eveline van der Schraaf 
(59), die in 2005 met Sabine van Gestel het 
kantoor Van Gestel & Van der Schraaf 
Familierecht oprichtte. ‘Ik begrijp de pijn 
van een ondernemer als hij op grond van 
een ingewikkeld verrekenbeding een deel 
van de liquiditeiten in zijn onderneming 
aan zijn ex-partner moet afstaan.’

Dedain 
Door sommige advocaten wordt wel eens 
over ‘de dames van Boek 1’ gesproken, doe-
lend op het bijzondere karakter van het 
familierecht waarin in het verleden veel 

Als iets zorgt voor  
verandering binnen  
het familierecht,  
dan is het de scheiding  
in overleg

Sabijn DullaartEveline van der Schraaf

Lonneke TimmermansEmma Kostense

vrouwen zich specialiseerden. Gekscherend, 
maar niet altijd positief, vindt Sabijn  
Dullaart (44) van Venturis Consulting 
Group, een managementadviesfirma voor 
de juridische sector. ‘Er wordt soms met 
een zeker dedain over familierecht ge- 
sproken bij breed georiënteerde advocaten- 
kantoren. Vaak doordat ze een heel ander 
type klant bedienen.’ Maar samenwerking 
hoort bij het vak. ‘Andere kantoren verwij-
zen graag naar ons als een zakelijke cliënt 
gaat scheiden,’ weet Lonneke Timmermans 
(41), partner van niche-familierechtkantoor 
SmeetsGijbels. ‘Grote kantoren zien ons 
niet als concurrent, maar zijn juist blij met 
ons.’ Bij de keuze om familierecht in huis te 
houden of af te stoten spelen ook bedrijfs-
economische overwegingen, ziet Dullaart. 
‘Met een familiepraktijk is het niet mogelijk 
om de urennormen te halen die in andere 

segmenten van de advocatuur gebruikelijk 
zijn. Dat kan een overweging zijn om het 
familierecht af te stoten.’ Ze ziet in de prak-
tijk dat sommige kantoren er wel bewust 
voor kiezen om deze dienstverlening in 
huis te houden. ‘Zo voldoen ze aan de be- 
hoefte van de klant die breed bediend wil 
worden.’ Iets dat Laurien Berghuis-Knijff 
(41), advocaat bij fullservice-kantoor Van 
Benthem & Keulen herkent. ‘Bij ons kantoor 
kunnen zakelijke klanten ook voor advies 
op het gebied van familierecht terecht,’ zegt 
Berghuis-Knijff, die vele voordelen ervaart 
van de combinatie van een ondernemings-
rechtelijke en een familierechtpraktijk. 
‘Zeker in de complexere situaties die wij 
aan de hand hebben met bijvoorbeeld 
internationale ondernemers.’ Dat geldt ook 
voor Hermans & Schuttevaer. ‘Ik zie veel 
kruisbestuiving binnen ons kantoor tussen 

de verschillende rechtsgebieden,’ zegt  
Justine Tielemans-Buisman (47), notaris, 
mediator en managing partner bij Hermans 
& Schuttevaer. Het fullservice-notaris- 
kantoor adviseert veel familiebedrijven op 
het gebied van estate planning en onder- 
nemingsrecht. ‘We adviseren de onder- 
nemer over het overdragen van het bedrijf 
aan de volgende generatie. Met alle aspecten 
die daarbij horen, zoals continuïteit van de 
onderneming en de familie-emoties.’ 

Liever geen vechtscheiding
Als iets zorgt voor verandering binnen het 
familierecht, dan is het de scheiding in over-
leg. Hoewel er veel vormen van bestaan, is 
er één gemene deler: partijen gaan niet naar 
de rechter, maar komen in onderling overleg 
tot een vergelijk. De voorkeur bij klanten 
voor mediation of overlegscheiding is vol-
gens Louwen mede ingegeven door een 
afkeer van vechtscheidingen. ‘Het aantal 
vechtscheidingen en langdurige procedures 
neemt af, al krijgen die in de media veel aan-
dacht. Stellen willen er vaker op een goede 
manier uitkomen.’ Ook Kostense ziet de 
trend, maar blijft realistisch. ‘Mensen scha-
kelen een mediator in om een vechtschei-
ding te voorkomen, maar maken vervolgens 
gezamenlijk aan tafel net zo veel ruzie.’ 
Schoots merkt dat als er wel geprocedeerd 
wordt, dat vaak ingrijpend is. ‘Hoog- 
opgeleide mensen met veel geld kunnen 
soms ongelofelijk lang procederen — tot  
de Hoge Raad aan toe.’ 
Toch neemt in het algemeen de tactiek van 
de verschroeide aarde af, merkt Kostense. 
Niet in de laatste plaats door de voorkeur 
van mediation bij veel advocaten zelf. ‘We 
zijn ons er veel bewuster van dat een echt-
scheiding en alle schade die daaruit voort-
vloeit een maatschappelijk probleem is. 
Daar wordt ook in de opleidingen terecht 
veel aandacht aan besteed.’ Daar sluit Mar-
tijn Stammes (38) van Fam. Advocaten zich 
bij aan. In zijn relatief jonge praktijk aan de 
Zuidas komt het in de helft van de zaken tot 
een onderling vergelijk. ‘Daarbij spelen de 
lagere kosten een rol, maar ook het besef dat 
je met elkaar verder moet als ouders. Dat 
gezamenlijk belang van partijen is heel lang 
niet de insteek van de advocatuur geweest. 
Dat hebben we pas de afgelopen tien jaar 
geleerd.’ Berghuis-Knijff ziet in haar praktijk 
de trend dat partijen zich meer bewust  >>
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Themamonitor 
juridische diensten
Ook in deze editie van Legal presenteert TerZake u verspreid 
door dit nummer tientallen waardevolle (bedrijfs)namen, 
telefoonnummers en internetgegevens van geïnterviewde 
juridische deskundigen.
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Van Hilten Advocaten & Mediators
emmakostense@vanhilten.nu
www.vanhilten.nu
Den Haag | 070 - 361 70 02 |  020 - 670 65 60

Van Hilten is gespecialiseerd in (internationaal) 
familie- en erfrecht. Onze 11 advocaten/
mediators houden zich bezig met alle facetten 
van deze rechtsgebieden. Naast een breed 
netwerk van (kinder)deskundigen maken betrok-
kenheid en juridische en fi scale expertise dat we 
onze cliënten steun bieden en resultaat boeken.

E M M A  K O S T E N S E

Fam. Advocaten
stammes@famadvocaten.nl
www.famadvocaten.nl
Amsterdam | 020 - 261 37 70

Fam. Advocaten is een gespecialiseerd niche-
kantoor op het gebied van familierecht en erf-
recht. Onze advocaten behartigen uw belangen 
of treden op als mediator en zijn experts in het 
vinden van oplossingen bij complexe juridische 
vraagstukken aangaande (inter)nationale echt-
scheidingen en nalatenschappen.

M A R T I J N  S T A M M E S

M I R J A M  S C H O O T S

De Boorder Schoots Advocaten
mschoots@deboorderschoots.nl
www.deboorderschoots.nl
Amsterdam | 020 – 573 37 30

Ons nichekantoor is gespecialiseerd in familie- 
en erfrecht. Sinds 2002 zetten wij onze expertise 
nationaal en internationaal in voor met name 
ondernemers, vrije-beroepers, vermogende 
particulieren of hun echtgenoten. Wij weten ook 
altijd de juiste fi scale of fi nanciële adviseurs 
voor u te vinden.   

Hermans & Schuttevaer Notarissen 
Adviseurs Mediators
jtielemans@herschut.nl
www.herschut.nl
Utrecht I 030 - 233 66 99

We zijn een notariskantoor met uitgebreide familie-
praktijk en mogen veel families en familiebedrijven 
tot onze klanten rekenen. We adviseren op het 
gebied van estate planning en bedrijfsopvolging 
en bieden legal mediation aan. Via onze webshop 
kunt u ook eenvoudige familierechtakten afsluiten.

J U S T I N E  T I E L E M A N S - B U I S M A N

Venturis Consulting Group 
sabijn.dullaart@venturisconsulting.com
www.venturisconsulting.com
Amsterdam | 06 - 43 43 61 43
 
Venturis Consulting Group is een management-
strategie consulting fi rm voor de juridische 
sector. Venturis adviseert advocatenkantoren en 
juridische afdelingen in strategische en organisa-
torische vraagstukken zoals marktpositionering, 
fusie en herstructurering, performance manage-
ment, succession planning en strategische HR.

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

Van Benthem & Keulen is een innovatief full-
service kantoor dat zich richt op (middel)grote 
ondernemingen, instellingen en vermogende 
particulieren. Sterk vertegenwoordigd in de 
fi nanciële, onderwijs-, overheids-, retail- en zorg-
sector. Ons kosteloze serviceconcept vanDienst 
geeft toegang tot juridische topkwaliteit.

Hanssen Spronk Familierecht
louwen@hanssenspronk.nl
www.hanssenspronk.nl
Utrecht | 030 - 233 62 88 | 06 - 23 12 89 51

Wij zijn in Utrecht het nichekantoor voor familie- 
en erfrecht. Wij combineren een persoonlijke 
benadering met een professionele aanpak. 
Voor het beste resultaat werken wij samen 
met deskundigen uit uw of ons netwerk, zoals 
notarissen, accountants, fi scalisten, estate-
planners en pensioenadviseurs. 

D I N Y  L O U W E N 

S A B I J N  D U L L A A R T 

L A U R I E N  B E R G H U I S - K N I J F F

Van Gestel & Van der Schraaf Familierecht
vanderschraaf@familierecht.com
www.familierecht.com
Hilversum | 035 - 621 03 30

Elke scheiding vraagt om maatwerk op zakelijk 
en emotioneel vlak. Door jarenlange ervaring 
kunnen Sabine van Gestel en Eveline van der 
Schraaf hun cliënten creatieve oplossingen 
bieden in nauwe samenwerking met notarissen 
en fi nancieel experts. 

E V E L I N E  V A N  D E R  S C H R A A F

‘Klanten willen inzicht 
in de tijd die een 
echtscheiding kost, 
ze willen door 
met hun leven’
Mirjam Schoots, 
De Boorder Schoots Advocaten

Expertise

cierde rechtsbijstand bij scheidingen. 
Je ziet dat de overheid zoekt naar manieren 
om de rol van rechters en advocaten kleiner 
te maken.’ 

Digitalisering
Effi  ciëntie en het bewaken van de kosten 
zijn voor alle kantoren belangrijk. Zeker 
omdat klanten veeleisend zijn, bereik-
baarheid is belangrijk. Timmermans en 
haar collega’s kijken kritisch naar de 
workload. ‘Op kantoor bespreken we de 
zakenlijsten. Iedereen moet kort kunnen 
uitleggen waarom een specifi eke zaak is 
aangenomen.’ 
Ook de mogelijkheden van digitalisering 
worden verkend. Bijvoorbeeld om via 
data-analyse inzicht te krijgen in de eigen 
praktijk. Technologie die het ook mogelijk 
maakt bepaalde delen van het werk te auto-
matiseren, zoals convenanten. Bij Hermans 
& Schuttevaer is men overtuigd van de 
mogelijkheden. Zo kunnen klanten online 
akten kopen via de webshop. ‘Dat waarde-
ren onze klanten,’ zegt Tielemans-Buisman. 
‘Ze vinden het fi jn dat ze niet te veel betalen 
voor standaarddienstverlening en kunnen 
de kosten voor het advieswerk ook beter 
plaatsen.’ Stammes is ook positief over de 
mogelijkheden, maar alleen voor relatief 
eenvoudige deelonderwerpen. Bijvoorbeeld 
voor het ouderschapsplan, met uitzonde-
ring van de alimentatie. ‘Koppels die uit 
elkaar gaan en heel goed weten wat ze wil-
len, hebben ons niet overal voor nodig.’ 
Anderen vragen zich af of klanten de gevol-
gen van hun beslissingen wel goed kunnen 
inschatten. Bijvoorbeeld bij het verdelen 
van polissen en het pensioen. ‘Pas op dat 
je je klanten niet betuttelt,’ waarschuwt 
Tielemans-Buisman. ‘Er is veel kennis 
beschikbaar, waardoor je klanten steeds 
slimmer en mondiger worden. Dat moet je 
toejuichen. Juist als professional kun je dan 
je toegevoegde waarde laten zien.’ [CS]

zijn van het belang van goede onderlinge 
afspraken bevestigd door het geringere 
aantal procedures. ‘Zeker als er kinderen 
bij betrokken zijn.’ Schoots ziet nog een 
ander belang. ‘Klanten willen weten hoe 
lang het duurt voordat ze gescheiden zijn, 
ze willen door met hun leven. Een media-
tiontraject of overlegscheiding neemt 
minder tijd in beslag dan een gerechtelijke 
procedure.’ Dat betekent niet dat de aan-
wezige advocaten de rechter principieel 
mijden. Van der Schraaf: ‘Het oordeel van 
een rechter blijft belangrijk op punten 
waar partijen niet uitkomen. We werken nu 
aan een zaak waarin het de vraag is of de 
auteursrechten binnen de huwelijks-
gemeenschap vallen of niet. Dat gaat om 
zo veel geld, daar is een uitspraak van de 
rechter voor nodig.’

Samenwerking
Vanwege de toenemende complexiteit van 
echtscheidingen werken familierechtadvo-
caten veel samen met andere deskundigen. 
Zo deelt Van der Schraaf haar praktijkpand 
met een notariskantoor, waarmee nauw 
wordt samengewerkt. ‘Soms wordt in het 
zicht van een scheiding besloten de huwe-
lijkse voorwaarden te wijzigen. Ook klan-
ten met bijvoorbeeld vragen over estate 
planning kunnen we direct doorverwijzen.’ 
Andere aanwezigen met een eigen praktijk 
zien minder voordelen. Timmermans ziet 
dat samenwerking onder één dak kan 
confl icteren met doorverwijzingen uit het 
notariaat of de accountancy. Zij ziet meer 
in uitbreiding van het netwerk. ‘Fijn als 
cliënten hun eigen adviseurs aanraden of 
willen meebrengen.’
Dullaart ziet onder andere in de Belgische 
markt, een van de landen waar Venturis 
adviseert, een toename van het aantal 
advocatenkantoren dat zich richt op estate 
planning. ‘Omdat advocatenkantoren al 
voor directeuren-grootaandeelhouders 
werken, krijgen zij vaker te maken met 
estate planning. In Nederland hoor je veel 
minder over estate planning als zodanig, 
een aantal grote kantoren doet dit wel.’ 
Uitbreiding van de dienstverlening met 
erfrecht is wel een onderwerp. Nu de 
bevolking ouder en vermogender wordt, 
neemt de behoefte aan advies over het 
erfrecht immers toe. Ook Van Benthem & 
Keulen zag de bestaande erfrechtpraktijk 
de laatste jaren in omvang toenemen, aldus 
Berghuis-Knijff . De rol van de advocatuur 
bij scheidingen zou bovendien wel eens 
kunnen afnemen, verwacht Timmermans. 
‘Er is veel discussie over de hoeveelheid 
geld die de overheid uitgeeft aan gefi nan-

Martijn Stammes

Ronde Tafel
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Laurien Berghuis-Knijff 

Justine Tielemans-Buisman

L O N N E K E  T I M M E R M A N S

SmeetsGijbels
lonneke.timmermans@smeetsgijbels.com
www.smeetsgijbels.com
Amsterdam | 020 - 574 77 22 

SmeetsGijbels is een (inter)nationaal opererend 
advocatenkantoor gespecialiseerd in familierecht, 
erfrecht en mediation. Als familierechtadvocaat, 
scheidingsmediator en collaborative lawyer 
adviseert Lonneke Timmermans haar cliënten in 
complexe scheidingszaken, relatieverbrekingen 
en alimentatiegeschillen.
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Voor veel van de circa 35.000 
echtparen die jaarlijks uit 
elkaar gaan, staat het leven op 
zo’n moment fl ink op z’n kop. 
Volgens mediator-advocaat 
René de Haas (63), ook voor-
zitter van de Vereniging van 
Collaborative Professionals 
(VvCP), moet het echtschei-
dingsproces soepeler kun-
nen. ‘Mensen zijn door emo-
ties overmand, zien door de 
bomen het bos niet meer en 
focussen daarmee te veel op 
details,’ is zijn ervaring. ‘Snel 
en goedkoop scheiden is 
bovendien funest,’ valt 
Dianne Kroezen (47) hem bij. 
Kroezen is advocaat-mediator 
en voorzitter van de vereni-
ging van Familierecht Advo-
caten Scheidingsmediators 
(vFAS). ‘Bijvoorbeeld door 
een mediator in te schakelen 
zonder actuele kennis van het 
familie- of vermogensrecht 
of, nog erger, door simpelweg 
via internet gedownloade 
formulieren in te vullen.’ 
Het andere uiterste — direct 
een gerechtelijke procedure 
starten — is volgens De Haas 
ook zeker niet verstandig. 
‘De brief van een advocaat 
komt binnen als een bom, 
waardoor het confl ict verder 
oploopt.’
Dat roept dan ook de vraag 

Scheiden in 
overleg
Echtscheidingsadvocaten hebben verschillende zienswijzen 
over de begeleiding van een echtscheiding. Of er nu 
een rechter aan te pas komt of niet, goed overleg tussen de 
scheidende echtelieden verdient altijd de voorkeur.

op: hoe moet het wel? Zowel 
Kroezen als De Haas is van 
mening dat de beste weg voor 
een echtscheiding is als beide 
partners met elkaar in overleg 
blijven. Zo kun je stap voor 
stap tot een oplossing komen 
(zie het stappenplan bij dit 
artikel). 

Nuanceverschillen
Toch zijn er nuanceverschil-
len tussen de verenigingen 
die zij vertegenwoordigen. 
Mediator-advocaten die bij de 
VvCP zijn aangesloten, laten 
alle betrokken partijen bij 
aanvang van het scheidings-
proces een contract onder-
tekenen waarin ze afspreken 
niet naar de rechter te gaan. 
Volgt er toch een procedure, 
dan mogen de tot dan toe 
betrokken deskundigen 
daarin geen rol hebben. De 
vFAS is hier minder stellig in. 
‘Hoewel ook wij streven naar 
een overlegscheiding, kan een 
uitspraak van de rechter soms 
toch bijdragen aan een oplos-
sing,’ stelt Kroezen. ‘Zo kan de 
rechter de knoop doorhakken 
over de vraag of een bonus 
wel of niet moet worden mee-
genomen in de berekening 
van de alimentatie.’ In dat ge-
val kan dezelfde advocaat de 
procedure wel voeren. [MB]

INFORMATIE
Vraag familie, vrienden 
en kennissen naar hun 
ervaringen. Kijk ook 
op internet, zoals op 
verderonline.nl en 
juridischloket.nl.

BEGELEIDING
Zoek deskundige bege-
leiding. Schakel een 
onafhankelijke gespe-
cialiseerde familierecht-
advocaat in die probeert 
een regeling tot stand te 
brengen, of een schei-
dingsmediator die beide 
partijen kan begeleiden 
bij het maken van af-
spraken. Is er een machts-
verschil of is de situatie 
te complex, vraag dan 
hulp van een team des-
kundigen. Denk aan een 
samenwerking met een 
advocaat of scheidings-
mediator, of één of 
meer gezamenlijke 
sessies met twee 
advocaten, een coach 
en een fi nancieel of 
fi scaal deskundige.

INTENTIE-
VERKLARING
Spreek bij aanvang van 
het scheidingsproces 
de intentie uit in gesprek 
te blijven en zo samen 
tot duurzame oplossin-
gen te komen. 

OPEN GESPREK 
Gevoelens van verdriet, 
woede en angst horen 
erbij. Een open gesprek 
is nodig om dit proces, 
dat vergelijkbaar is 
met een rouwproces, 
te kunnen doorlopen. 
Bespreek ook wat de 
oorzaak van de schei-
ding is. Wordt die niet 
benoemd, dan blijft dit 
mogelijk tussen partners 
in staan en staat dat de 
afwikkeling in de weg.

TOEKOMSTGERICHT
Werk langzaam toe naar 
een rationele benade-
ring. Kijk naar de toe-
komst. Hoe willen beide 
partners dat hun toe-
komst er over één of 
over vijf jaar uitziet? 

WEDERZIJDS 
PERSPECTIEF
Kom tot overeenstem-
ming met perspectief 
voor beide partners. 
Zorg ervoor dat beide 
partners verder kunnen 
met hun leven. Leg de 
afspraken vast in een 
echtscheidingsconve-
nant en – als er minder-
jarige kinderen zijn – in 
een ouderschapsplan.

BEZEGELING
Laat de afspraken beze-
gelen door de rechter, in 
een zogenoemde proce-
dure zonder tegen-
spraak. Volgens het 
ministerie van Justitie en 
Veiligheid was daarvan 
in 2016 sprake bij 87 
procent  van alle echt-
scheidingsprocedures 
en werd in slechts 
13 procent  inhoudelijk 
verweer gevoerd. 

René de Haas

Dianne 
Kroezen
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Stappenplan

Bespreek 
ook  de 
oorzaak 
van de 
scheiding

Bij Nederlands grootste verzekeraar komt de beroepsaansprake-
lijkheid voor advocaten 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 advocaten.

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 advocaten?
HOOGSTE TIJD OM UW 

VERZEKERING TE UPDATEN!

VERZEKERINGEN ZOWEL ZAKELIJK ALS PARTICULIER OA:  

BEROEPS- EN BEDRIJFSAANSPRAKELIJKHEID • GELD- EN FRAUDE 

• ARBEIDSONGESCHIKTHEID • RECHTSBIJSTAND • RECONSTRUCTIE 

JINGLE 
BELLS OR 
SHOUTING 
MATCH?

De 14 aan ons kantoor verbonden advocaten houden 
zich uitsluitend bezig met het begeleiden en in goede 
banen leiden van echtscheidingen, het uiteengaan 
van samenlevers, de afwikkeling van erfenissen en 
kwesties rond kinderen en alimentatie. Dat doen 
wij door middel van mediation, overlegscheiding of  
onderhandelen. 

Natuurlijk zijn onze advocaten stuk voor stuk 
kundige professionals, die ook precies de weg weten 
in procedures, als die nodig of  onvermijdelijk 
zijn. Maar wat ons bijzonder maakt is dat wij 
altijd aandacht hebben voor de mensen achter de 
problemen. Samen zetten wij de route uit naar een 
oplossing, die recht doet aan de belangen van alle 
betrokkenen. Dat gaat niet alleen sneller, maar maakt 
die oplossing ook duurzaam. Dan kunt u echt weer 
verder met uw leven (en natuurlijk de feestdagen!). 

Feestdagen en vakanties zijn vaak de  
ultieme test voor een relatie, vooral als die 
toch al niet meer zo goed was. Herkent u dat? 
Laat u zich dan door ons adviseren.

“Jullie hebben mij voortvarend geholpen 
en dat was wel nodig ook. Bovendien was 
de aanpak persoonlijk waardoor ik mij 
meteen op mijn gemak voelde.”

Van Hilten Advocaten & Mediators is gespecialiseerd in (internationaal) familierecht 
en erfrecht. Het kantoor is gevestigd in Den Haag en Amsterdam. Als geen ander 
weten wij dat - naast grondige kennis en expertise - de klik tussen advocaat en cliënt 
van wezenlijk belang is. Zeker als het gaat om persoonlijke trajecten zoals een 
scheiding of  erfenis. We zijn ook buiten kantooruren beschikbaar en maken waar 
nodig binnen 24 uur een afspraak.

Nassaulaan 15 | 2514 JT  DEN HAAG | T +31 (0)70 361 70 02
De Lairessestraat 129 | 1075 HJ  AMSTERDAM | T +31 (0)20 670 65 60

www.vanhilten.nu

ADVERTENTIE ADVERTENTIE

ADVERTENTIE
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De uitdagingen 
van legaltech 
Of je de mogelijkheden die 
digitale middelen de advo-
caat bieden nu verwelkomt 
of niet, elk kantoor moet er 
iets mee. Voor partners zijn 
de digitalisering van het vak 
en de opkomst van legaltech 
vaak redenen om de positio-
nering van het kantoor aan te 
passen. ‘Je zult strategische 
keuzes moeten maken.’

Er wordt vaak gezegd dat de juridi-
sche dienstverlening digitaal achter-
loopt op andere sectoren. Maar de 
laatste jaren maakt de sector een 
snelle inhaalslag. Zo zijn digitale 
applicaties niet meer weg te denken 
uit het leven van advocaten — denk 
aan tools voor het analyseren van 
de declarabele tijdsbesteding, het 
geautomatiseerd opstellen van 
due-diligencerapporten, de digitale 
ondertekening van contracten of het 
dicteren van teksten. En in het 
kielzog van de nieuwe applicaties 
komen ook dienstverleners op die 
alternatieve juridische diensten  
aanbieden en op die manier veel 
van het juridische handwerk over-
bodig maken — RocketLawyer en 
Axiom Law zijn bekende voorbeel-
den. De nieuwe door investerings- 
kapitaal gesteunde dienstverleners 

logie de eigen zakelijke processen 
beter te leren begrijpen, omdat bij-
voorbeeld open prijsafspraken 
spoedig iets van het verleden zullen 
zijn. ‘Veel kantoren hebben hun 
eigen data voor prijsberekeningen 
nu niet op orde. Als cliënten door-
vragen naar de prijzen in hun offer-
tes, weten veel advocaten geen goed 
antwoord te geven. Dat accepteren 
cliënten niet meer.’

Krenten uit de pap
Dat is vooral merkbaar bij multinati-
onale cliënten. Grote financiële 
instellingen doen bijvoorbeeld veel 
zaken met internationale advocaten- 
kantoren. Simmons & Simmons is 
zo’n kantoor, met 2.000 werk- 
nemers verspreid over 15 landen.  
Partner Erwin Bos (42) bedient in 
Amsterdam met zijn grensover-
schrijdende herstructurerings- en 
insolventiepraktijk onder meer 
grote financiële instellingen en hedge- 
fondsen. Die kopen in door bijvoor-
beeld via een online portal veel vra-
gen te stellen aan de gegadigde con-
frères. Bos: ‘Cliënten vragen zeer 
specifiek naar bepaalde diensten. 
Inkopers kunnen zo cherrypicken.’ 
Op die manier verdwijnt koppel- 
verkoop gestaag uit de top van de 
markt. Bos: ‘Uit de noodzakelijke 
diensten vloeit niet altijd meer aan-
vullend werk voort.’
Voor zijn kantoor is het belangrijk 
om de bouwstenen van de eigen 
dienstverlening in kaart te hebben, 
en digitale middelen helpen daarbij. 
‘Die bouwstenen kunnen wij ook 
apart aan cliënten aanbieden.’ 
Dankzij data-analytics kan de firma 
ook betere voorspellingen over het 
verloop van een adviestraject of 
proces doen. Essentieel, vindt Bos. 
‘Accuraat kunnen aangeven wat iets 
kost, daarmee maak je cliënten blij. 
Dat past bij onze focus op de vaste 
legal panels van grote financiële 
instellingen. Meerwerkfacturen, dat 
accepteren cliënten niet meer.’ Zelf 
beweegt Simmons & Simmons zich 
ook op de legaltechmarkt, met tools 

‘Meerwerkfacturen, dat  
accepteren cliënten niet meer’
Erwin Bos, Simmons & Simmons

werken steeds vaker naast traditio-
nele advocatenkantoren voor grote 
cliënten, wat concurrentie op prijs 
en kwaliteit aanwakkert. In de advo-
catuur ontstaan zo uitdagingen, 
maar vooral ook kansen, vindt 
Robert van Beemen (38), partner bij 
het in de juridische markt gespecia-
liseerde adviesbureau Venturis  
Consulting Group. ‘Met legaltech 
kunnen advocatenkantoren juridi-
sche processen voor cliënten effici-
enter organiseren. Slimme compu-
ters nemen veelvoorkomend werk 
over en advocaten houden meer tijd 
over voor het strategische vakwerk.’ 
Tegelijk kijken general counsels  
zakelijker naar juridische diensten. 
Daarom zullen advocatenkantoren 
heldere keuzes moeten maken en 
daar hun strategie en organisatie op 
aan moeten passen.
Keuzes dus, maar welke? Volgens 
Van Beemen is het van essentieel 
belang om met behulp van techno-

Strategie 2.0

www.vacaturebanknotariaat.nl @notariaat Notariaat

Op zoek naar een 
nieuwe uitdaging?
Meer dan 200 notariële functies beschikbaar op

VacaturebankNotariaat.nl

>
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die het kantoor op maat bouwt en 
die op het systeem van cliënten 
draaien. ‘Zo kunnen we onze samen-
werking verbeteren.’

Kennisdeling
Maar ook nationale kantoren houden 
zich met de uitdagingen van legal-
tech bezig. Voor Van Benthem & 
Keulen is innovatie een speerpunt. 
Het 80 juridische professionals tel-
lende full-servicekantoor in Utrecht 
stelt digitale applicaties beschikbaar 
aan cliënten. Een voorbeeld is de 
litigation valuator, een tool waarmee 
het kantoor met de cliënt voor een 
rechtszaak stapsgewijs de tijds-
besteding doorrekent. ‘Op die 
manier kunnen kantoor en client de 
risico’s beter inschatten en de zaak 
op basis van bijvoorbeeld een fi xed 
fee inprijzen,’ stelt algemeen direc-
teur Johan Koggink (60). ‘De kosten 
worden zo automatisch berekend.’ 
Koggink ziet in dergelijke tools 
nieuwe manieren om met cliënten 
in gesprek te zijn. ‘Het is onze 
insteek om applicaties te maken 
waar de cliënt blij van wordt.’ 
Andere voorbeelden zijn applicaties 
die cliënten uitleggen welke stappen 
noodzakelijk zijn bij invallen van 
toezichthoudende autoriteiten, de 
zogenaamde digital dawn raid 
manual, en een app die transitie-

vergoedingen berekent voor cliën-
ten die afscheid nemen van perso-
neel. Door zo kennis te delen, kan 
ook een ander soort samenwerking 
met cliënten tot stand komen, stelt 
Koggink, die met zijn kantoor ook de 
innovatie bij de juridische afdelin-
gen van cliënten helpt vormgeven.

Snoeien
De keuzes die advocatenkantoren 
moeten maken, gaan ook over de 
focus. Veel full-servicekantoren heb-
ben niet tot de kernactiviteiten be-
horende praktijken afgeslankt of af-
gestoten. Nicheboutiques veroveren 
in sneltreinvaart marktaandeel, en 
dat geldt ook voor andere kantoren 
met een focus. Arjen Paardekooper 
(48) is oprichter van het Amster-
damse Blenheim, dat zich met 
30 advocaten beperkt tot de m&a-
markt en zich daarbinnen sterk op 
de Duits-Nederlandse handels-
relaties richt. Dat is het gevolg van 
een koerswijziging in 2012, toen het 
kantoor de praktijken in erfrecht en 
personen- en familierecht beëin-
digde en klanten afstootte. Met zijn 
focus op fusies en overnames werkt 
Blenheim veel voor mkb-onder-
nemers. ‘Geen general counsels, 
geen panels, geen inkoopafdelingen. 
Heerlijk!’ Die doelgroep bedient 
Blenheim door te off reren met vaste 
prijzen. Om dat foutloos te doen, 
liet Paardekooper al zijn kosten bij 
adviesprocessen door ‘een heel 
slimme Turkse data-analist’ door-
lichten. ‘Sindsdien zitten we nooit 
meer mis met off ertes.’
En als Blenheim word gevraagd aan 
een tender van een multinational 
deel te nemen? ‘Dan wil ik zeker 
weten dat die met onze off erte de 

prijs van de grote jongens niet wil 
drukken.’ Om kansloos off reren te 
voorkomen, stuurt Paardekooper 
zelf een gedetailleerde vragenlijst 
aan potentiële cliënten. ‘Gaan ze 
daar niet in mee, dan kappen wij het 
proces direct af.’ Paardekooper ziet 
ruimte in geografi sche niches, en is 
in oktober een corporate-fi nance-
praktijk gestart, zodat zijn kantoor 
met die dienstverlening beter kan 
acquireren. Hij voorspelt dan ook 
een aardverschuiving, met als 
gevolg ‘een behoorlijke slachting’ 
in de advocatuur.

Contraire beweging
AKD heeft een opvallende keuze in 
tegenovergestelde richting gemaakt. 
Het kantoor — met 250 advocaten, 
notarissen en fi scalisten — zet juist 
strategisch in op een positie als 
full-servicekantoor voor de Benelux. 
Het leverde AKD vorig jaar de titel 
Benelux Law Firm of the Year van het 
vaktijdschrift The Lawyer op. COO 
en CFO Mark Kater (47): ‘Bij veel 
kantoren stoten ze bepaalde rechts-
gebieden af, omdat die commercieel 
minder aantrekkelijk lijken, en om 
de winstmarge te stuwen. Wij gelo-
ven juist in een brede commerciële 
praktijk met evenwicht in onze drie 
disciplines — advocatuur, notariaat, 
fi scaal advies – in de Benelux.’ Het 
voordeel? Kater: ‘Veel internationale 
kantoren hebben geen aparte Benelux-
praktijk, de markt is voor hen te 
klein. Angelsaksische en Aziatische 
partijen zoeken naar een onafhan-
kelijke Benelux-speler en komen zo 
bij ons uit.’ Kater ziet dan ook kan-
sen in een focus op zowel sectoren 
— ‘zorg, vervoer, energie en telecom 
bijvoorbeeld’ — als in geografi eën. 
‘Naast de Engelse en Amerikaanse 
markt krijgen wij veel zaken vanuit 
Japan, Duitsland en Turkije.’ Kansen 
ziet Kater bovendien in de techno-
logische ontwikkelingen en de bij-
behorende nieuwe markten zoals 
privacy en cybersecurity. ‘Want de 
digitalisering gaat ook bij de klant 
zelf onverminderd voort.’ [WG]

’Wij willen applicaties maken 
waar de cliënt blij van wordt’
Johan Koggink, Van Benthem & Keulen

*DE MET EEN ASTERISK GEMARKEERDE PERSONEN WORDEN GECITEERD IN HET NEVENSTAANDE ARTIKEL.

Strategie 2.0 Expertise

Simmons & Simmons
erwin.bos@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com
Amsterdam | 020-722 2368 | 06-11396291

Erwin is partner binnen onze fi nancial markets-
praktijk. Als specialist in grensoverschrijdende 
herstructureringen en insolventie treedt hij op 
voor schuldeisers, management, aandeelhouders 
en potentiële kopers. Tot Erwins cliënten behoren 
zowel fi nanciële instellingen als hedgefunds en 
overige investeerders. 

E R W I N  B O S

Blenheim 
ArjenPaardekooper@blenheim.nl
www.blenheim.nl
Amsterdam | 020 - 521 01 00

Blenheim adviseert DGA’s bij de aan- en verkoop 
van bedrijven en bij aandeelhoudersgeschillen. 
Blenheim beschikt met 7 Duitstalige advocaten 
over de grootste German Desk in Nederland 
en heeft ook Australische en Engelse advocaten 
in dienst. Onderdeel van het LAW-netwerk met 
100 leden en 4.000 advocaten in 50 landen.

A R J E N  P A A R D E K O O P E R

M A R K  K A T E R

AKD
mkater@akd.nl
www.akd.nl
088 - 253 50 00

AKD is met ruim 250 advocaten, notarissen en 
belastingadviseurs dé juridisch en fi scaal adviseur 
voor iedereen met zakelijke belangen 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.

LegalMatch
e.gevaerts@legalmatch.nl
www.legalmatch.nl
Bussum | 035 - 695 15 54

LegalMatch is een gespecialiseerde intermediair 
die zich richt op de bemiddeling van zeer ervaren 
juristen (inclusief general counsels) en advocaten 
(inclusief partners) voor vaste en interimposities. 
Onze consultants hebben meerjarige ervaring 
als jurist of advocaat en beschikken over ruime 
ervaring binnen het recruitment.

Venturis Consulting Group
robert.van.beemen@venturisconsulting.com
www.venturisconsulting.com
Amsterdam | 06 - 46 38 16 30
 
Venturis Consulting Group adviseert advocaten-
kantoren over strategische en organisatorische 
vraagstukken, zoals marktpositionering, profi t- 
en praktijkmanagement en fusies, alsmede de 
executie daarvan. Venturis Consulting Group 
heeft kantoren in Amsterdam, Londen, Milaan, 
München, New York, Miami en Mexico-City.

Ron Borgdorff Financieel Advies
info@ronborgdorff.nl
www.ronborgdorff.nl
Hoogland | 033 - 203 50 00
 
Ron Borgdorff Financieel Advies is al ruim 
25 jaar gespecialiseerd in verzekeringsoplos-
singen voor notarissen en advocaten. Vaak is 
het verzekeringspakket sinds de start van een 
kantoor niet meer bijgehouden. Laat ons eens 
kijken. Misschien is een betere samenstelling 
mogelijk of kunt u premievoordeel behalen.

E D M O N D  G E V A E R T S

R O B E R T  V A N  B E E M E N R O N  B O R G D O R F F

R E I N  P H I L I P S P E T E R  R E I N D E R 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. 

Lexence
p.reinders@lexence.com
www.lexence.com
Amsterdam | 020 - 573 67 20

Lexence werkt primair voor organisaties actief op 
de Nederlandse markt. Het gespecialiseerde kan-
toor wordt gewaardeerd vanwege de combinatie 
van hoge kwaliteit, effi ciëntie en servicegericht-
heid. Focus ligt op ondernemingsrecht, arbeids-
recht en vastgoedrecht. Lexence werkt met 
bevlogen teams en betrokken partners.

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

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

C-law Competition Lawyers is een niche-
advocatenkantoor gespecialiseerd in 
mededinging en regulering. Wij werken 
op dagelijkse basis met toezichthouders 
zoals ACM, NZa, Europese Commissie, 
NVWA en Privacy Autoriteit.

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.

*

*

*

*

*
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De jacht op juridisch talent
Advocatenkantoren halen alles 
uit de kast om juridisch talent aan 
zich te binden. Toppers worden 
uitgenodigd voor kennismakings-
dagen, soms zelfs in vestigingen 
in New York of Dubai.

Dit jaar steeg het aantal vacatures bij 
de grootste juridische vacaturesite 
JBB maar liefst 20 procent. ‘Na jaren 
van geringe groei is dat een opmer-
kelijke ontwikkeling,’ zegt Martijn 
Middel (38) operationeel manager 
van JBB. Voor de marktleider is deze 
trend een goede graadmeter voor 
wat er speelt op de juridische 
arbeidsmarkt. 
De toenemende vraag is vooral 
merkbaar binnen de advocatuur, het 
bedrijfsleven en het notariaat. Dat 
past volgens Middel bij de aantrek-
kende economie. ‘De business bloeit 
op. Dat leidt tot meer transacties die 
met contracten moeten worden 
vormgegeven.’ Vooral juristen met 
specialismen in mergers & acqui-
sitions (fusies & overnames), onder-
nemersrecht, intellectueel eigen-
dom en IT-recht zijn volgens cijfers 
van JBB in trek. Ook is er volop vraag 
naar kandidaat-notarissen en 
bedrijfsjuristen. Het betreft zowel 
starters als medior en senior 
professionals. 

Vitaliteitsprogramma’s
‘Er is genoeg talent op de markt,’ 
zegt Middel. ‘Maar werkgevers moe-
ten zich veel  inspanningen getroos-
ten om kandidaten met de beste 
papieren binnen te halen. Een goede 
naam volstaat niet meer. Het gaat de 
nieuwe generatie juristen nadrukke-
lijk ook om een goede work-life 
balance, een prettige werkomgeving 
en loopbaanontwikkeling. Hard 
werken en goed geld verdienen is 
niet meer het summum.’

Werkgevers realiseren zich dat. Ze 
investeren in vitaliteitsprogram-
ma’s, waarmee ze een gezonde leef-
stijl aanmoedigen en stress vermin-
deren. ‘Een aantal gunt mannen 
langer verlof wanneer ze vader wor-
den,’ weet de operationeel manager.  
‘Aandacht voor het welzijn van de 
individuele werknemer en zijn 
werksfeer moet duidelijk in de visie 
en strategie naar voren komen.’ 

Flitsende promotiefi lmpjes 
Middel signaleert een war for talent. 
Advocatenkantoren, vooral de 
top-50, steken veel tijd en geld in 
hun HR- en recruitmentafdeling. ‘Ze 
presenteren zich op carrièredagen 
en open dagen van universiteiten. 
Op de websites staan fl itsende 
promotiefi lmpjes. Daarnaast zijn er 
kennismakingsbijeenkomsten op 
de kantoren om werkzoekenden te 
enthousiasmeren.’ 
Een aantal gerenommeerde kan-
toren gaat nog een stap verder. Zij 
nodigen een select gezelschap uit 
voor een bezoek aan een vestiging 
in Londen, Parijs, New York of 
Dubai. Daar worden challenges 

gehouden. De winnaar krijgt een 
baan. De jacht op talent wordt 
bemoeilijkt doordat steeds meer 
internationale kantoren en bedrij-
ven in Nederland neerstrijken. 
Middel: ‘Zeker als gevolg van de 
brexit wijken multinationals vaker 
uit naar andere Europese steden. 
Zij vissen in dezelfde vijver.’ 

Het grote vasthouden
Daar komt nog iets bij: na de wer-
ving van getalenteerd personeel 
begint het grote vasthouden. 
‘Anders dan vroeger zijn werk-
nemers veel minder loyaal aan hun 
werkgever. Ervaren juristen kiezen 
er soms voor om interim-professio-
nal te worden en laten zich inhuren 
door detacheringsbureaus. Ook 
beginnen ze vaak — al dan niet met 
collega’s — een eigen kantoor. Opval-
lend veel advocaten maken de over-
stap van een groot naar een klein 
gespecialiseerd kantoor, zoals in 
arbeids-, IT- of ondernemersrecht.’ 
Middel concludeert dat de arbeids-
markt dynamischer is dan ooit. ‘Een 
carrière kan tegenwoordig vele kan-
ten op.’ Hij erkent dat juristen in een 
luxepositie verkeren, maar nuan-
ceert direct dat de lat nog steeds 
hoog ligt. ‘Een cv met goede cijfers 
en relevante nevenactiviteiten is een 
must. Het liefst aangevuld met een 
buitenlandse stage.’

Nieuw platform
JBB ondersteunt werkgevers met 
ingang van 2018 met een nieuw 
platform. Middel: ‘De zoekfunctie 
wordt verbeterd en we kunnen 
straks fi lmpjes plaatsen. Daarnaast 
komen werkzoekenden makkelijker 
in contact met werkgevers. Beide 
partijen kunnen dan sneller uit-
vinden of het zinvol is om verder 
kennis te maken.’ [EE]

Martijn Middel:
‘Anders dan 
vroeger zijn 
werknemers
veel minder 
loyaal 
aan hun 
werkgever’

Headhunting

Archimedeslaan 61 | 3584 BA Utrecht | 030 - 259 59 59 | www.vbk.nl | info@vbk.nl

Onzekerheid over het proces en de kosten van uw rechtszaak behoren 
vanaf nu tot het verleden. Van Benthem & Keulen introduceert de  
Litigation Valuator: Legal Tech waarmee onze advocaten (in samen-
spraak met u) de processtappen definiëren, stapsgewijs begroten en 
Legal Project Management inzichtelijk maken.

De Litigation Valuator zorgt voor een cijfermatig en grafisch overzicht 
van procesplanning, kosten en de daarmee verbonden risico’s.  
Niet alleen van uw risico, maar ook van het risico dat wij bereid zijn  
te nemen bij bijvoorbeeld een fixed fee. Omdat wij graag uw partner  
met commitment willen zijn. 

Bent u net als wij voorstander van praktische oplossingen? 
Bel dan voor meer informatie 030-259 56 78 of kijk op 
VBK.NL/ZAKELIJK

Jacob Obrechtstraat 70
1071 KP Amsterdam

Westersingel 84 
3015 LC Rotterdam

www.smeetsgijbels.com

SPECIALIST IN FAMILIE- EN  
ERFRECHT EN MEDIATION

MOET DAAR  
GEEN PUNT  
ACHTER?

ADVERTENTIE ADVERTENTIE

ADVERTENTIE
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Wel of niet procederen bij een zakelijk 
confl ict? Procesfi nancier Redbreast ontwik-
kelde een programma dat kansen, verwachte 
netto-opbrengst, schikkingsruimte en kosten 
voor partijen berekent. 

Voor ondernemers is de afweging om 
te gaan procederen lastig. De kosten 
zijn hoog en het kan jaren duren. 
‘Daarbij blijft de uitkomst vaak een 
black box,’ zegt Rein Philips (37), 
managing director van Redbreast. 
‘Sommige ondernemingen durven 
het niet aan een zakelijk geschil juri-
disch uit te vechten en laten zo geld 
liggen. Andere bedrijven zijn juist te 
optimistisch; zij raken verzeild in 
een kostbare, eindeloze strijd.’ 
Advocaten geven cliënten weliswaar 
een prognose, maar verwoorden dat 
in termen als een redelijke kans of een 
goed verdedigbare zaak. Maar wat 
betekent dat?  En begrijpt de cliënt 
wel wat de advocaat bedoelt? Philips 
brengt deze thema’s graag voor het 
voetlicht tijdens de masterclasses 
die hij geeft. Geregeld vraagt hij juri-
dische vakgenoten hoe hoog zij de 
winstkansen inschatten bij een ver-
dedigbare zaak. ‘De antwoorden 
lopen uiteen van 20 tot 80 procent.’

Algoritmen
Twee jaar geleden begon Redbreast 
als procesfi nancier, waarbij het zich 
richt op grotere claims in binnen- en 
buitenland. Het kantoor draagt de 
kosten en risico’s van een rechtszaak 
in ruil voor een deel van de opbrengst. 
Zo’n tweehonderd aanvragen kwa-
men er sindsdien binnen. In zes 
zaken nam Redbreast de fi nancie-
ring op zich. Twee daarvan werden 
geschikt, de rest loopt nog.

Omdat Redbreast alleen kansrijke 
zaken wil aannemen, wordt elk dos-
sier grondig beoordeeld. Sinds kort 
gebeurt dit met een softwareprogram-
ma dat de kansen, mogelijke winst 
en te verwachten kosten doorrekent. 
‘Onze eigen deskundigen vullen het 
programma in en de uitkomsten 
worden via algoritmen bepaald.’
Redbreast stelt de rekentool nu ook 
beschikbaar voor bedrijven die 
twijfelen of zij aan een zaak moeten 
beginnen en zich afvragen wat een 
reëel schikkingsbedrag zou zijn. 
Philips: ‘Wij zijn juristen, maar 
beoordelen hun zaak als investe-
ring. Bedrijven waarderen dat, want 
voor hen is het uiteindelijk een 
investeringsbeslissing. Onze analyse 
helpt hen de beslissing over het wel 
of niet voeren van een procedure 
beter te verantwoorden. Samen met 
de cliënt en zijn bedrijfsjurist of 
advocaat doorlopen we het program-
ma en brengen we alle factoren in 
kaart. Het gaat daarbij niet alleen 
om juridische vragen, maar bijvoor-
beeld ook om de te verwachten 

kosten, de fi nanciële positie van de 
wederpartij en de positieve of 
negatieve reputatie-eff ecten van een 
procedure. Met de cijfers die eruit 
rollen, kan de ondernemer vervol-
gens een rationele afweging maken.’

Schikkingsruimte
Wereldwijd wordt jaarlijks zo’n 
150 miljard dollar uitgegeven aan 
juridische procedures. Bij dit bedrag 
zijn de kosten die een bedrijf intern 
maakt, niet inbegrepen. ‘Een groot 
deel van dit enorme bedrag hadden 
bedrijven waarschijnlijk kunnen 
besparen door in een vroeg stadium 
te schikken,’ zegt Philips. Hij legt uit 
dat de uitkomst van een procedure 
voor beide partijen onzeker is, 
terwijl beide kosten moeten maken. 
‘Voor de start van een procedure is 
er voor beide partijen meestal een 
ruimte waarbinnen schikken gun-
stiger is dan procederen. Zij hebben 
alleen de middelen niet om die 
ruimte goed in kaart te brengen. 
Daarbij helpt onze software.’ 
De rekentool zal nog verbeterd 
worden. Met behulp van data-
analyse worden de inschattingen 
betrouwbaarder, meent Philips. 
‘De juridische wereld moet zijn voor-
deel doen met voortschrijdende 
technologieën. Voor de advocatuur 
is het geen bedreiging. Advocaten-
kantoren en partijen zoals wij kun-
nen zich door slim gebruik van tech-
nologie juist onderscheiden.’ [EE]

‘Onze software helpt de 
ruimte in kaart te brengen 
waarbinnen partijen 
kunnen schikken’

Beslissende 
software

200 | TerZake

Rein Philips

COMMERCIËLE BIJLAGE, VALT BUITEN DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN ELSEVIER WEEKBLAD

Innovatie

WWW.OVERLEGSCHEIDEN.COM

OVERLEGSCHEIDING
Alle aspecten van uw

echtscheiding goed geregeld

ADVERTENTIE ADVERTENTIE

ADVERTENTIE



TerZake | 203 

COMMERCIËLE BIJLAGE, VALT BUITEN DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN ELSEVIER WEEKBLAD

TerZake
L E G A L

TerZake | 203 

‘Legaltech is een buzzword 
aan het worden’
Lang voordat Peter Reinders 
managing partner werd van 
advocatenkantoor Lexence 
promoveerde hij op een 
toegepast wiskundig onder-
werp. Hoewel sommige 
algoritmen nog steeds 
inzetbaar zijn, biedt de 
toegenomen rekenkracht 
nieuwe perspectieven voor 
zijn kantoor. ‘De kansen 
liggen aan de bovenkant van 
de dienstverlening.’

Het aantal bedrijfstransacties is 
de afgelopen jaren fors gestegen. 
Denkt u dat dat aan zal houden?
‘Door de lage rentestand zijn veel 
investeerders voor hun kapitaal op 
zoek naar rendement. Investerings-
fondsen die een deel van dat kapitaal 
ophalen, doen daarmee bedrijfs-
overnames. De interesse van buiten-
landse kopers is groter dan voor-
heen. Dat is geen binnenlandse 
trend — het aantal deals in Neder-
land dat met buitenlands kapitaal 
gefinancierd wordt, steeg de af- 
gelopen jaren met bijna 75 procent. 
En een derde van het Nederlands 
vastgoed is al in buitenlandse handen. 
Afgelopen jaar is tweederde van de 
vastgoeddeals met buitenlands  
kapitaal gefinancierd. Ik denk niet 
dat die trend in de zeer open Neder-
landse economie zomaar ophoudt.’

Lexence is naar aantallen deals 
gemeten marktleider in de  
Nederlandse m&a-advocatuur. 
Profiteert u ook van de 
internationalisering?
‘Wij adviseren ook Nederlandse 
kopers die acquisities over de grens 
doen. En in toenemende mate advi-

In reactie op de fusie van het 
Britse Dentons met het  
Nederlandse Boekel gaf u in  
Het Financieele Dagblad aan  
met Lexence een ‘enthousiast 
Nederlands kantoor’ te willen 
blijven. Hoe verhoudt dat  
zich tot de internationalisering 
van uw clientèle?
‘Wij ambiëren een zelfstandige  
positie in de Nederlandse mid-
market. We moeten onszelf niet  
isoleren door een louter nationale 
opstelling. Als een cliënt van ons in 
het buitenland zaken doet, moeten 
we die ook kunnen helpen in andere 
jurisdicties. Om dat te kunnen,  
bouwen we aan relaties met kan- 
toren in andere landen. Dat doen  
we door ons lidmaatschap van het 
juridische kantorennetwerk  
Meritas, een wereldwijd samen- 
werkingsverband van advocaten-
kantoren. In dat netwerk speelt 
Lexence een prominente rol —  
meerdere partners van ons kantoor 
hebben al zitting gehad in de board 
of directors. Hoeveel werk we uit 
doorverwijzingen van dit netwerk 
ontvangen en hierin wegzetten, is 
vertrouwelijk, maar in elke sectie 
van ons kantoor werken wij samen 
met partners van Meritas.’

U bent gepromoveerd op een  
wiskundig algoritme. Hoe kijkt  
u tegen de ontwikkelingen in 
legaltech aan?
‘Veel technieken en algoritmen die 
ik voor mijn promotieonderzoek 
heb leren kennen, zijn nog in 
gebruik en doorontwikkeld. Maar 
wat sinds de jaren tachtig en negen-
tig sterk is veranderd, zijn de  
toename van de rekenkracht, de 
beschikbare data en de gebruiks-
vriendelijke interfaces. Legaltech  
is een buzzword, een modewoord 
aan het worden, net als de term  

seren wij bij transacties van buiten-
landse partijen in Nederland. Het is 
een uitdaging, waarbij het belang-
rijk is dat wij onze toegevoegde 
waarde en ons onderscheidend  
vermogen blijven tonen. De tijd dat 
advocatenkantoren vanzelfspre-
kend huisadviseur waren, is voorbij. 
Wij willen in afgebakende niches 
een herkenbare rol spelen. Voor 
ondernemingsrecht, in fusies en 
overnames van middelgrote onder-
nemingen, procesrecht en arbeids-
recht. Voor vastgoed, aan de aan-
bodzijde, de investeringskant, de 
ontwikkelingskant en de kapitaal-
kant. Zo bakenen wij de voor ons 
belangrijke terreinen af.’

Het aantal  
bedrijfs-

transacties 
gefinancierd met 

buitenlands  
kapitaal, steeg 
de afgelopen 

jaren met bijna 
75 procent

Peter Reinders
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JBB is dé marktleidende juridische vacaturesite 
van Nederland.

www.jbb.nl

JBB heeft een nieuwe huisstijl en website.
Online vanaf medio januari 2018.

Vertrouwde 
kwaliteit in een 

nieuw jasje.

Blijf op de hoogte van 

onze ontwikkelingen!
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disruptie. In de juridische sector 
hebben al eerder golven van ver-
nieuwing plaatsgehad. Slimme 
ondersteuning bij tijdschrijven, 
beter dossierbeheer en snel zoeken 
in jurisprudentiedatabanken — dat 
alles is al eerder geïntroduceerd. 
Met de opkomst van big data en 
kunstmatige intelligentie in de 
advocatuur versnellen de ontwikke-
lingen nu wel, maar om ze steeds 
disruptief te noemen? Ik denk dat 
nieuwe technologieën weliswaar 
snel, maar vooral evolutionair 
zullen worden ingeweven in de 
juridische praktijk.’

Welke gevolgen heeft die evolutie 
voor de juridische markt?
‘Ik verwacht dat het werk aan de 
onderkant van de markt op termijn 
zal verdwijnen. Net als in andere 
sectoren houden die partijen stand 

die extra  toegevoegde waarde 
in het bovenste segment van het 
businessproces kunnen bieden. Als 
je dat als dienstverlener voor elkaar 
weet te krijgen, maakt het niet uit 
dat de processen onderin deels 
geautomatiseerd worden. De kansen 
liggen aan de bovenkant van de 
dienstverlening.’
 
Hoe innoveert Lexence de eigen 
werkprocessen?
‘Neem de markt voor fusie- en over-
nametransacties. Dat delen van 
het due-diligencewerk op termijn 
sneller, vollediger en accurater door 
softwaretoepassingen kunnen 
worden gedaan, betekent dat advo-
caten en notarissen zich kunnen 
richten op complexere taken in het 
begeleiden van de transactie. In due 
diligence speelt tekstherkenning een 
belangrijke rol. Zelf onderzoeken 
we hoe we planningen voor zaken 
kunnen verbeteren door gebruik te 
maken van geautomatiseerde analy-
ses van onze data. Daarmee wordt 
het juridische projectmanagement 
mogelijk verder geoptimaliseerd.’

Waarin kunt u nog meer 
toegevoegde waarde bieden 
aan uw cliënt?
‘Om goede off ertes te kunnen opstel-
len en cliënten optimaal te blijven 
bedienen, wil je gestructureerd en 
datagedreven leren van eerdere 
ervaringen. Dat is in veel sectoren 
de normaalste zaak van de wereld, 
maar in de advocatuur is dat nog 
niet altijd vanzelfsprekend. Wij 
moeten experts zijn in onze eigen 
processen en die van de cliënt. Wij 
zetten in op zakelijke afspraken met 
zo min mogelijk onzekerheid over 
het proces. Om dat verder te ontwik-
kelen, werken we samen met 
vooraanstaande specialisten in deep 
learning en data-analytics.’

Stel dat de advocaat langzaam 
maar zeker meer een consultant 
zou worden. Waar plaatst dat 
Lexence in de bredere markt van 
de zakelijke dienstverlening?
‘De integratie bij zakelijke dienst-
verleners is zichtbaar — dat blijkt ook 
uit de opkomst van de juridische 
diensten die accountantskantoren 
steeds meer aanbieden. Maar er is 
ook een door technologie gedreven 

CV

Peter Reinders (57) is 
cum laude afgestudeerd en op 
een wiskundig zoekalgoritme 

gepromoveerd aan de 
Wageningen Universiteit, waar 
hij ook enige tijd als universitair 

docent wiskunde werkzaam was. 
Daarna bouwde hij een carrière 

in de zakelijke dienstverlening op 
bij researchorganisatie ATO, 

organisatieadviesbureau
 McKinsey en als investeerder en 
adviseur. In 2003 trad Reinders 
toe tot Lexence. Dat advocaten-
kantoor leidt hij inmiddels tien 

jaar als managing partner. 
Reinders heeft ook opleidingen 

aan INSEAD en de London 
Business School gevolgd.

marktverschuiving mogelijk. Stel je 
voor dat internetgigant Google de 
dienst Google Legal aanbiedt. Onze 
positie in die nieuwe markt ligt nog 
niet vast, maar ik reken erop dat 
we ons in het mid-marketsegment 
verder kunnen ontwikkelen. 
Strategisch is het belangrijk om 
wendbaar te blijven, een gezonde 
kostenbasis te houden en vooral om 
jonge, talentvolle en ambitieuze 
mensen aan te trekken en ze kansen 
te geven.’

Hoe denkt u dat uw organisatie er 
over vijf jaar uitziet?
‘Een verder uitgebouwde positie op 
de Nederlandse markt. Lexence zal 
de komende vijf jaar mogelijk ook 
zogenaamde quants in dienst 
nemen, zoals investeringsbanken 
dat eerder al deden. Onlangs opper-
den enkele grote Nederlandse kan-
toren al om de advocatuur open te 
stellen voor professionals met een 
exacte achtergrond. Ik begrijp de 
behoefte aan meer kwantitatieve 
kennis. Wij zouden in de toekomst 
ook mensen met én een juridisch 
ontwikkeld brein én een ander type 
achtergrond kunnen inzetten naast 
of ter ondersteuning van juristen. 
Zo blijven we wendbaar.’ [WG]

‘In de advocatuur is 
datagedreven leren van 

eerdere ervaringen nog niet 
altijd vanzelfsprekend’
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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’.

Q U I R I J N  B I E S H E U V E L

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

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

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 

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 

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 

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

Vereniging FAS
kroezen@famadvocaten.nl
www.verenigingFAS.nl
Den Haag | 070 - 362 62 15

De vereniging van Familierecht Advocaten Schei-
dingsmediators is het verbond van advocaten die 
gespecialiseerd zijn in het familie- en erfrecht. 
Alle leden zijn ook scheidingsmediator. Zij bege-
leiden mensen die in overleg de gevolgen van een 
(echt)scheiding willen regelen, indien nodig met 
andere deskundigen.

D I A N N E  K R O E Z E N

Vereniging van Collaborative Professionals
r.de.haas@dehaas-dejong.nl 
www.vvcp.nl
Den Haag | 070 - 362 85 98 | 06 - 53 67 64 52

Bij een overlegscheiding komen alle waarde-
volle onderwerpen aan bod: kinderen, huis, 
vermogen en bedrijf. Juist in complexe situaties 
is het multidisciplinaire team van specialisten 
van de VVCP er voor u. Zonder inschakeling 
van de rechter vinden wij samen een duurzame 
oplossing.

R E N É  D E  H A A S

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 

Expertise“Kennis delen is niet nieuw; 
de manier waarop je kennis kunt delen verandert”

“De samenwerking 
met Legal 

Intelligence loopt 
soepel en we zijn 

er trots op zo 
meerwaarde te 

kunnen bieden aan 
onze klanten.”

Tycho Lam, partner Hekkelman advocaten | notarissen

Hekkelman maakt sinds vorig jaar gebruik van de 
klantportalen via Legal Intelligence. Tycho Lam, 
partner bij Hekkelman Advocaten: “We zoeken naar 
manieren om onze publieke cliënten beter te kunnen 
bedienen. Met onze klantportalen willen we niet 
alleen eenvoudige juridische informatie delen, we 
wilen de samenwerkingen verder intensiveren.” 

“Om te bepalen hoe de portalen eruit moesten gaan 
zien, hebben wij in overleg met één van onze grootste 
gemeentelijke cliënten de eisen voor de nieuwe 
portalen opgesteld. Vervolgens zochten we een goede 
en fl exibele ontwikkelaar voor de klantportalen. We 
kwamen al snel uit bij Legal Intelligence als partner. 
Het fi jne aan het klantportaal van Legal Intelligence 
is dat cliënten direct en gemakkelijk toegang 
hebben tot onze juridische know-how. Daarnaast 
kunnen ze ook gebruik maken van de geavanceerde 
zoekmachine. Zo kunnen cliënten niet alleen interne 
kennis raadplegen, maar ook rechtspraak of 
juridische literatuur.”

“Het geheel heeft een professionele uitstraling 
doordat de huisstijl is overgenomen in het portaal. 
Het totaalpakket van juridische informatie en 
de toegankelijkheid van het portaal leidt tot 
enthousiaste reacties bij onze cliënten,” vertelt Lam. 
“De samenwerking met Legal Intelligence loopt 
soepel en we zijn er trots op zo meerwaarde te 
kunnen bieden aan onze klanten.” 

Marion Kasteel, juridisch adviseur bij de gemeente 
Arnhem, is gebruiker van het portaal en is erg 
enthousiast over de samenwerking. Kasteel: “Met het 
portaal hebben we altijd een juridische bibliotheek 
binnen handbereik. Daarnaast praat Tycho Lam van 
Hekkelman Advocaten ons periodiek bij over actuele 
jurisprudentie, waarvan de documenten vervolgens 
zijn na te lezen in het klantportaal. Zo beschikken 
we altijd en overal over de laatste juridische 
ontwikkelingen”

Tjerk de Greef, Chief Information Offi cer van Legal 
Intelligence, verklaart: “We merkten dat de vraag 
vanuit de markt toenam om meer, veilig en beter 
informatie met elkaar uit te wisselen. Hiermee zijn we 
aan de slag gegaan door specifi eke interne know-
how van een advocatenkantoor te combineren met 
algemene juridische informatie -en dit op een prettig 
toegankelijke manier te presenteren aan de cliënt 
van dit kantoor. Advocaten kunnen documenten 
toevoegen aan gezamenlijke dossiers en daarnaast 
attenderingen en notities delen. Het maakt het werk 
transparanter én overzichtelijker.”
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