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I-egal meilia and lawyer conferences
are busy rliscrrssing the potentíal use o.f
urt|ficial intelligence in legil services,
while most law finns hcye not even solved
their basic software neetls yet
'Predikers laten zien wat voor fancy software
er in de wereld is. Je zou volgens hen een app
moeten ontwikkelen en online akten maken.
Allemaal marginaal boeiend als je geen goed
documentmanagementsysteem hebt. Begin
dus niet aan fancy dingen als je de basics niet
op orde hebt.
Stel dat je een ge-commo ditizerl prodttct hebt.
Een product waarbij de prijs voortdurend
onder druk staat. Hoe zorgje er dan voor dat
je niet steeds minder gaat verdienen en uitein-
delijk de winstgevendheid afneemt? Dan moet
je je werkproces anders inrichten. Bijvoorbeeld
proberen sommige dingen le automatiseren.
Of misschien ook wel de teamsamenstelling
veranderen en minder kandidaat-notarissen
in dienst hebben. Die zijn namelijk duur.
Een notaris wordt nooit vervangen door een
computer, daar hoefje echt niet bang voor te
zijn. Maar die computer kan wel een heleboel
dingen sneller en beter dan de mens. Omarm

dat ! 9o proceDt van het werk dat notarissen en
advocaten doen, is contrnoditized, dat we et il<
zeker. Je moet - zeker als.je een kleiner l<antoor'
hebt - enorm slin.r zijrr omclat je niet de inves-
teringskracht hebt. Het begint n.ret leëel in
kaart brengen wat voor praktijk je hebt. Wees
r-eëel in wat je kan n-ret je kantoor en zorg dat
je cle processen ook zodar.rig inricht.'

It's pointless for a firm to pitch for work
orrtside of its segnrenf
'Het heeft geen zin om als l<ar-rtoor-in cle pro-
vinciehoofclstacl net buiten de Rar.rctstacl - te
proberen grote internationale vastgoedcliër.rten
te bedienen of om scheepsregistraties als speci-
alisatie te nemen. Partijen uit landen zoals
China zijn bijvoorbeelcl altijcl op zoel< naal zo
laag n-iogeiijke l<osten on.r clingen voor elkaar
te kri.igen. Die zijn nieI angstig om lnet eerr
klein kantool in zee te gaan. Ik zeg niet datje
clie cliënt als ldein l<antool clan moet afwijzen,
maar wees realistiscl-r. Iecler kantoor wil groeien
en lneer en mooiel welk doen, maar vraag je
goed af waarje dat gaat halen. AIs je een
aaldig kantoor hebt in de regio Eindhoven
heeÍt l.ret t.riet veel zin om te zeggen dat je al

'Als je probeert om alle risico's
weg te halen, kom je niet vooruit'

het notariële werl< wilt doen ronclom cle
fusie tussen NXP en Fleescale. Dat is werk
voor specialisten.'

Parlners tend to look for enemies ornongsÍ
external competitors, while it is the firnr's
core mechanism thot is the true'enetny'
'Binnen een kantoor heb je altijd een paar
notarissen die vooruit willen én je hebt mensen
die traditioneler zijn. Dat levert discussies op.
Maar stel dat zo'n kantoor een wat vooruit-
strevender notaris als bestuursvoorzitter
heeft benoemd die zal<en wil moderniseren,
dan cluurt het vaak lang vooldat er ook iets
gebeurt. De conservatievere partners zeggen
tijdens de vergadering dat ze het ermee eens
zijn, maar op l-ret n'roment clat het r-ritgevoerd
moet wolden, blijven ze gewoon cloen wat ze
al declen. Hoe groter de gloep, hoe rneer clit
speelt. Het is dus enolm moeilijk orn mensen
in beweging te krijgen. Er is een verschil
tussen "ja" zeggen en'Ja" doen. Dat is een
vart de glooLrl.e horden die rnen rroet nenrel).
Het is rnoeilijk om de beroepsgroep eltoe te
bewegen uit te voeren wat is afgesploken. Dat
mislukt bijna altijd. Toch is het meest schade-
li jke helemóàl geen actie orrdernemen. Je kunt
betel iets doen, dan wacl'rten op perfectie.'

ONDERNEMEN

There is a vast dffirence betfieen
rrrnnirrg a successJul brrsiness
and running o successful law finn
'De beloepsgroep hee[t een enonue risico-
aversie. Wat de notaris doet, moet too procent
risicovrij zijn. Op die rnanier kun je een bedrijf
niet leiden. AIs je wilt ondernemen en een
notariskantoor is ool< een onclerneming dan
rnoet i e ondernemersrisico's nemen. Als j e
probeert om alle lisico's weg te halen, kom je
niet vooruit. BedrijÍsjuristen werken rnet het
begrip ris/< appetite. Dat betekent dat je bereicl
bent een zeker risico te nemen. Soms doe je
het misschier.r niet helemaal perfect, maar l<om
je wel vooruit met je business. In het bedrijfs-
leven is dit begrip een manier van zakendoen,
maar niet in het notariaat. Neem Uber. We
lezen in cle krant dat het be drijf clingen doet
die wettelijk gezien niet noger. Een enorme
risk appetite, rnaar dat wil niet zeggen dat het
bedrijf niet succesvol is. Natuurlijk moet je met
notarieel werk geen risico nemen, maar bij het
leiden van het l<antoor hoort clat wel. Niet op
cle Uber-manier, maar wel meer dan nul.'x
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In de vorige editie van Notariaat Magazine sprak hoogleraar Henk Volberda over
Business Model Innovatie en goed leiderschap. Hij is niet de enige die het notariaat
tips kan geven over bedrijfsvoering. Jaap Bosman, business developer, marketing-
deskundige en oud-dr:rector of global husiness bij Houthoff Buruma, heeft net zijn eerste
boek uitgebracht. Onder de titel Death of a law firmlaat hij zien dat het traditionele
verdienmodel voor lawfrms niet langer het goede verdienms{gl is.

I tnrst Jessica Hendriks
adequaat kunnen uitvoeren. Dit betekent
niet dat het eenvoudig is. Door het verkeerd
interpreteren van het begrip zegt iedeÍeen
wel dat er sprake van is, maar niemand vindt
dat het zijn of haar praktijk betreft. Werk dat
heel ingewikkeld is, wordt maar door een paar
notarissen gedaan, dus veel kantoren hebben
wel degelijk te maken met commoilitization.
Er zal niemand zijn die denkt dat notaris zijn
een gemakkelijkvak is. Wat notarissen doen, is
ingewikkeld.Je moet daar een goede opleiding
en veel ervaringvoor hebben. Wel zijn er een
heleboel die dat kunnen.Je kunt het verge-
Iijken met een blindedarmoperatie. Moeildk
werk, maarwie het doet, maakt de meeste
mensen niet uit. Bij een hersenoperatie daar-
entegen wilje wel graag van tevoren weten
wie jou opereert.'

et is decennialang goed gegaan
met het businessmodel van
de notaris, maar door commoili-
tization is dat nu niet meer van

deze tijd', dat steltJaap Bosman. Door zijn
jarenlange ervaring bij Houthoff Buruma
weet hij waar hij over praat. In zijn boek -
dat Engelstalig is - staat een aantal quotes.
Een paar daarvan licht hij kort toe.

Most lawyers suffer Jrom
c omm o d.i tization b lin dne s s
'Commoditization is een begrip dat door nota-
rissen en advocaten verkeerd wordt begrepen.
Zij vatten het op als eenvoudig bulkwerk,
terwiil cliënten het zien als werk dat meerdere
notarissen op meerdere kantoren even
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