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Disruptie in de advocatuur 
 

Begin oktober 2015 is het boek ‘Death of a lawfirm’ uitgekomen van de Nederlandse jurist Jaap 

Bosman. Het boek is gebaseerd op jarenlange ervaringen in de top-advocatuur en besteedt veel 

aandacht aan het belang van positionering van advocaten kantoren. Tevens is Bosman van mening dat 

de toename van standaarddiensten in de advocatuur en dus het moeilijker worden van ‘onderscheidend 

vermogen’, niet een probleem hoeft te zijn voor de sector. Als het business model maar wordt aan- 

gepast. Redenen genoeg om eens te kijken naar de toekomstperspectieven voor de Nederlandse 

advocatuur.

  

In de meeste sectoren binnen de zakelijke dienstverlening is de verstoring van technologie op business 

modellen al duidelijk voelbaar. Dat roept de vraag op hoe het op dit punt staat in de advocatuur. Hoe 

kwetsbaar is de advocatuur voor de krachten die sterk inwerken op de business modellen en verdien- 

modellen in andere sectoren?
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Wereldwijde trends in de advocatuur
 

Consolidation

Organisations are reducing
the overall number of external
law �rms they partner with.
58% say they intend to 
consolidatefurther over the
next three years.This is driven 
by a desire to have deeper 
relationships with fewer
�rms.

Professionalisation
of procurement

A third (33%) say their 
procurement funcion is playing
a greater role in selecting
which external legal providers
they work with. This trend is
even stronger with large 
�nancial institutions, where 
yhe poroportion rises to 41%.

Legel trends are globalising

53% of interviewees from the 
Middle East and Africa and 50% from
Asia Paci�c, agree that trends in 
othermarkets (namely U.S., the UK 
and Continental Europe) appear in 
Their market sometime later. That
means it won’t be long before
The shifts in client expactations
witnessed in Western legal 
markets are felt zctualy in 
other pars of the world.

Bron: Allen & Overy, global survey 2014, N =198

Technologie gaat ook in advocatuur leiden tot disruptie
In een Ted talk van Jeremy Howard uit 2014 nam hij ons mee naar een wereld waarin ‘deep machine 

leaning’ met behulp van zelflerende software allerlei menselijke werkzaamheden gaat overnemen. Ook 

‘finding legal precendents…’ Het is niet een kwestie van ‘if’ maar ‘when’.

 

Reading &
Writing

• Driving cars
• Preparing food
• Diagnosing disease
• Finding legal precedents
• ....

Speaking &
Listening

Looking at
things

Integrating
knowledge

Bron:www.ted.com/talks/jeremy_howard_the_wonderful_and_terrifying_implications_of_computers_that_can_learn?language=nl

Net zoals technologie het eenvoudige ingenieurswerk gaat vervangen (berekeningen van krachten, 

maken van tekeningen, etc.) gaat dit ook gebeuren in de advocatuur met bijvoorbeeld het analyse werk 

dat nu nog vooral door junior advocaten wordt gedaan.

We hebben in eerdere publicaties gesteld dat de overlevingskansen van bedrijven voor een groot deel 

worden bepaald door drie thema’s:

1. Wendbaarheid (agility)

2. Innovatiekracht en cultuur

3. Toekomstvastheid van de ICT infrastructuur

Dat betekent dat een verstandige waarde propositie van een advocatenkantoor bijdraagt aan deze drie 

belangrijke onderwerpen van een klant. Er speelt echter nog iets anders. De ‘operations’ afdeling van 

een grote organisatie (zoals een bank) is wat dat betreft een mooi voorbeeld. Binnen dit soort transactie 

verwerkende afdelingen wordt steeds meer gewerkt vanuit twee benaderingen: ‘run’ en ‘change’. De 
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‘run’ medewerkers moeten er voor zorgen dat de ‘fabriek’ zonder fouten blijft draaien. De ‘change’ 

medewerkers zijn verantwoordelijk voor het doorvoeren van veranderingen en het verbeteren van de 

processen. De advocatuur is, net als de meeste professionele dienstverleners, steeds meer een 

toeleverancier van de ‘change’ afdelingen van bedrijven. Menselijke tussenkomst bij de ‘run’ afdelingen 

is beperkt. Operationele excellentie en ‘straight through’ processing, mogelijke gemaakt door een hoge 

mate van automatisering, is daar in vele sectoren in volle gang (payrolling, uitzenden, maakindustrie, 

bankwezen, retail , logistiek (stock picking) etc.)

Laten we eerst eens kijken wat de drie thema’s veroorzaken binnen de advocatuur:

1. Wendbaarheid
Bij wendbaarheid denken we snel aan de flexibele schil van bedrijven en dat is terecht. In de 

professionele dienstverlening zien we bij bijvoorbeeld organisatie advies bedrijven en trainingsbureau’s, 

dat de flexibele schil met hoog opgeleide professionals van oudsher een belangrijke rol speelt bij de 

wendbaarheid (het vermogen te kunnen opschalen en afschalen). We hebben het dan alleen over de 

capaciteitsfunctie van flex. Een meer volwassen vorm van wendbaarheid heet strategische personeels- 

planning: het in kaart brengen van functies die absoluut kritisch zijn voor het bedrijf en functies die 

tijdelijk met behulp van externen ingevuld kunnen worden. Deze wijze van analyseren staat binnen de 

advocatuur nog in de kinderschoenen.

Zzp’er rukt op in topadvocatuur

De opmars van zzp’ers in de Nederlandse economie lijkt geen grenzen te kennen. Zelfs bij de ‘crème de la crème’ 

van de Nederlandse advocatuur, de Zuidaskantoren, doet de flexibele schil van zzp’ers dezer dagen haar intrede. 

Het Nederlandse topkantoor De Brauw Blackstone Westbroek is vorig jaar van start gegaan met de zogenoemde 

‘Flexpool’, een groep zelfstandig werkende advocaten en juristen die bij grote opdrachten van De Brauw snel  

ingeschakeld kunnen worden. De flexibele schil is in een jaar tijd gegroeid van 30 naar 60 mensen en gaat nu 

richting de 100, zegt Martijn Snoep, de managing partner van De Brauw.

Het verhaal van De Brauw staat niet op zichzelf. Ook andere Zuidaskantoren, zoals NautaDutilh, werken aan de 

oprichting van een ‘flexpool’, terwijl het van oorsprong Britse kantoor Allen & Overy sinds 2013 beschikt over 

‘Peerpoint’, een internationaal gecoördineerde pool van flexibel inzetbare advocaten. Als redenen voeren  

kantoren aan dat zij met de flexibele schil piekbelasting beter op kunnen vangen, meer specialisten paraat 

hebben en hun diensten goedkoper kunnen aanbieden.

(…) De zzp’ers nemen voor een deel het werk over van de advocaat-stagiaires die in dienst zijn van de grote  

kantoren. Veel van het routineuze werk wordt traditioneel gedaan door jonge advocaten die nog in opleiding  

zijn bij hun kantoren. Snoep plaatst het werken met de Flexpool nadrukkelijk in de context van lagere tarieven. 

‘Wij zijn bereid om met de Flexpool in ons eigen vlees te snijden. We hebben ons verplicht om bepaalde typen 

dienstverlening voor een lagere prijs aan te bieden.’ (…) De Flexpool kan tenslotte ook gebruikt worden voor  

het inzetten van expertise die De Brauw zelf niet in huis heeft.

Bron: Financieel Dagblad 13 april 2015
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Matrix voor het in kaart brengen strategische personeelsplanning
 

Ruim

Gemiddeld

Beperkt

Laag

Gemiddeld

Hoog

Impact op organisatie

Mate van 
expertise

Aantal FTE / (loonkosten)

Beschikbaarheid

50

In deze tijd is het van belang snel toegang te krijgen tot kennis die je niet in huis hebt. Voorbeeld: een 

advocaten kantoor heeft een sterke competentie in het afwikkelen van faillissementen en heeft een 

zaak gewonnen bij de afwikkeling van het faillissement van een ingenieursbedrijf. Er bestaat echter 

geen kennis binnen het kantoor over deze sector. Sectorkennis kan echter extern ingehuurd worden. 

Het is daarom geen toeval dat sectorkennis hoog scoort bij een survey onder Duitse 

advocatenkantoren.

 

Industy knowledge

Relationship partner

Lowe fees

Proactive information

Understanding economic needs

Quicker results

Better availability

Think as supporter

Alternative billing

Better reporting

Further services

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Important
Helpfull

Source: Survey amongst the 150 leading companies in Germany. Henning, Rechtabteilungs-Report 2011/2012
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2. Innovatiekracht en cultuur
Het traditionele business model in de advocatuur is gebaseerd op het declarabele uur, het leverage- 

model en de piramide. Zijn die nog wel houdbaar? De winstgevendheid binnen de sector is wisselend. 

De grote internationale kantoren blijven het over het algemeen goed doen terwijl de kleinere regionale 

kantoren al een tijd last hebben van margedruk. De reflex die ontstaat in een situatie van margedruk is 

kostenbesparingen en procesoptimalisatie. Die twee zaken zitten niet echt in het DNA van de advocaat. 

Wat nu? Hoe zit het met de broodnodige innovatie in de sector?

Een blog uit 2009 slaat de spijker op zijn kop. Zijn advocaten metselaars of architecten?

(...) So at least one lawyer seeing to the client’s needs is an architect — creating the best structure to deliver 

what the client wants, dealing with other professionals (including regulators), managing key specialists (inclu-

ding hod-carrying lawyers), and ensuring that the client is kept happy. Innovation in all of those areas is possible, 

but it must be secondary to the need to deliver what the client needs as effectively as possible. In m

any situations (probably the vast majority), that effectiveness is probably most likely to come from doing the usual 

job. Similarly, many architects might want to be innovative, but ultimately the client wants something from the 

pattern- book , so that is what they get.

Source: http://mg3c.com/2009/01/13/lawyers-architects-or-bricklayers/
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Van het ‘vermogen tot behoeftherkenning’ naar het ‘vermogen tot behoeftecreatie’. 
Top advocaten hebben een groot referentiekader: zij zijn in staat behoeften en problemen bij klanten te 

herkennen en die te verbinden met juridische oplossingen: zij hebben – binnen hun discipline - een 

groot ‘vermogen tot behoefteherkenning ‘. Zij hebben vaak een goed bedrijfskundig refententiekader en 

begrijpen de financieen en operationele processen van hun klanten. 

Los van het belang van dit persoonlijke referentiekader is er nog veel te winnen bij advocaten kantoren 

als het gaat om het vergroten van de ‘share of wallet’ (meer produkten en diensten bij dezelfde klant). 

De partnerstructuur, die vaak opgebouwd is om een expertise, brengt met zich mee dat de betreffende 

partner vooral bezig is met zijn eigen ‘winst en verliesrekening’: de eigen uren en diensten staan 

centraal. Het herkennen van werkzaamheden die voor andere partners belangrijk kunnen zijn, wordt 

binnen het partnermodel te weinig gestimuleerd. 

Cultuur
Als we naar de cultuurkenmerken kijken van de meer traditionele advocatenkantoren, spelen hierachie 

en beperkte diversiteit een belangrijke rol. Selectie van nieuwe mensen vindt vaak plaats op basis van 

criteria die we het beste kunnen omschrijven als ‘recruitment bias’. Deze twee cultuurkenmerken zijn 

niet bevorderlijk voor innovatie. Het gebruik maken van een flexibele schil met ZZP advocaten of – 

juristen heeft dan ook als bijkomend belangrijk voordeel dat het naast wendbaarheid ook een aanjager is 

voor diversiteit en dus ook innovatie. Het belang van diversiteit als noodzakelijke voorwaarde voor 

innovatie is in tal van studies naar boven gekomen.

Purpose
Een ander fenomeen in relatie tot cultuur betreft het belang van zingeving of Purpose. Het is een 

belangrijke drijfveer van de jongere generatie juristen die nu op de arbeidsmarkt komen. Hoe ga je als 

advocatenkantoor vormgeven aan Purpose?

 

Een bedrijfscultuur die een duidelijke maatschappelijk relevante Purpose heeft, wordt een belangrijk 

wapen in de strijd om talent te binden.
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Vermogen tot behoefte creatie
Een referentie kader buiten het specialisme van de advocaat maakt het makkelijker om maatwerk 

kansen in juridische dienstverlening te identificeren. In een gesprek met een van de topspelers in de 

advocatuur vroeg ik een advocaat van deze maatschap hoe zij hun maatwerk dienstverlening bij klanten 

lieten groeien. Het antwoord was ‘dat ze continue op zoek zijn naar werkzaamheden bij de klant die 

beter door hen gedaan kunnen worden’. Dat is één aanjager voor groei van maatwerk diensten. De 

andere aanjager is ofwel klanten te beschermen voor problemen die ze zelf nog niet zien ofwel klanten 

wijzen op commerciële mogelijkheden die ze zelf nog niet zien.

You don’t know what you don’t know
Het bedrijf BrightHouse (http://thinkbrighthouse.com/), waarvan ik de slide hierboven heb, heeft een 

business model dat voor de advocatuur interessant is omdat het meer bij deze tijd past. 

Brighthouse helpt bedrijven en ondernemers met het uitwerken van ideeën. Zo hebben ze een data- 

base met specialisten, variërend van Nobelprijs winnaars tot astronauten. Zij werken ideeën uit met 

behulp van inschakeling van de juiste specialisten tot een business plan. Als het business plan klaar is, 

stopt de dienstverlening van BrightHouse. Andere partijen gaan vervolgens aan de slag met het uit- 

voeren van het business plan. Hoe kunnen advocaten deze rol oppakken? 

Het antwoord is dat advocaten het innovatieproces van klanten kunnen formaliseren door het bijeen- 

brengen van de juiste (interne of externe) expertise. De business development functie is bij de meeste 

advocatenkantoren tegenwoordig zwaar opgetuigd. Terwijl de advocatuur worstelt met haar business 

model en verdienmodel, onderschat de professie dat de oplossing onderdeel is van elk goed advocaten- 

kantoor: creativiteit. Er zijn echter twee soorten creativiteit. De eerste is creativiteit binnen een 

bestaand referentie kader. In het geval van de advocaten is dat het Recht. Dit is de vorm van creativiteit 

die van een goede advocaat verwacht wordt (de metselaar in het eerder genoemde voorbeeld)

De tweede vorm van creativiteit omvat het vermogen om buiten de bestaande referentiekaders te 

treden door ook andere disciplines (en specialisten) dan het Recht te betrekken in de oplossing voor de 

klant. (de architect in het eerder genoemde voorbeeld).

Kenmerkende quotes uit interviews met advocaten
“Wij zijn van kantoor naar bedrijf gegaan”

“Internet is geen distributiekanaal voor ons en wordt het ook niet”

“We moeten van zaakgericht naar klantgericht denken”

“Onze cultuur is uniek en zeer sterk; die moeten we behouden”

“Projectmanagement vaardigheden zijn heel belangrijk geworden om onze cliënten te ontzorgen”

“Het is een kopersmarkt; commercieel mogen we best wat agressiever worden want ‘cliënts want more for less’ 

“Er gaan kantoren omvallen want we weten ook allemaal dat de winstgevendheid afneemt

“Vraag een partner hoe het kantoor er over 10 jaar uit ziet en hij kan het je niet vertellen”

“In de advocatuur is het gunnen in onze regionale markt met middelgrote bedrijven” 

Bron: TWST Business model advocatenkantoren betwist. Hoe bestendig en innovatief is uw business model?
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Frey en Osborne 2.0
Onderzoekers Frey en Osborne zijn beroemd geworden met hun studie uit 2013 naar de impact van 

technologie op werkgelegenheid. Op basis van drie variabelen (empathie, creativiteit en het vermogen 

data te verrijken) is gekeken hoe kwetsbaar een beroep is voor automatisering. In een recente vervolg- 

studie eerder dit jaar hebben deze onderzoekers gekeken naar het creativiteitsgehalte van banen  

(zie afbeelding hier onder).

Wat is de kans dat een beroep creatief is
Uitleg: 42% van de Amerikaanse beroepsbevolking bestaat uit banen die weinig creatief zijn (low 

probability) en de grootste component hierin bestaat uit Office en Administrative Support.

 

Bron: Frey en Osborne, 2015

De vraag is hoe de juridische sector in dit kader gepositioneerd is. Hier onder hebben we de ranking van 

de sector uit het rapport van Frey en Osborne afgemeten tegen een beroep dat uitermate creatief is. 

Het interessante is dat juridische dienstverlening niet hoog scoort met betrekking tot creativiteit (3,1%) 

maar dat de kans op automatiseren van het beroep redelijk laag is (22,4%).

Sic code  Industry name  creative probability %  probability of computerisation %
84.23  Justice and judicial activities  3.1  22.4
90.03  Artistic creation  89.7  3.5

Als de advocaat in staat is zich te positioneren als het primaire aanspreekpunt van de klant voor het 

bijeenbrengen van kennis die te maken heeft met toekomstige uitdagingen, is de transitie naar een meer 

toekomstvast business model geslaagd
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3. Toekomstvastheid van de 
ICT infrastructuur

Ik denk dat het terecht is te stellen dat van alle partijen in de professionele dienstverlening de 

advocatuur nog de grootste slag moet maken als het gaat om de inzet van ICT. In feite moet er nog een 

begin gemaakt worden met ‘run the firm’: de automatisering van veel van de dagelijkse werkzaam- 

heden. Een aantal grotere kantoren zoals Allen & Overy hebben al jaren geleden stappen gezet op het 

gebied van LPO (legal process outsourcing): het uitbesteden van relatief lage toegevoegde waarde 

werkzaamheden.
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Expected change in usage levels of legal service providers over the next five years
 

Contract
lawyers

Document
review services

Online legal
services

Legal
consultancy

Hybrid legal
solutions

Current market penetration
Anticipated market penetration in �ve years

Managed
legal services

63%

74%

34%

48%

28%
37%

24%
30%

24%
31%

18%
24%

Bron: Allen & Overy, global survey 2014, N =198 

Law firms: Traditional partner-led law firms.
Contract lawyers: Self-employed, independent lawyers engaged for short periods or a fixed term to 

provide flexible project support or fill an absentee position.

Document review services: Outsourced organisations that review high volumes of legal documents at a 

lower cost, sometimes by non-legally trained individuals; often used in litigation or due diligence.

Managed legal services: Contracting out all or part of the function of the in-house legal team to an 

independent legal provider.

Online legal services: Standardised legal advice available only online; often accessed through a 

subscription service

Legal consultancy: Independent consultants who advise on the management and operation of a legal 

department or the structuring of a large piece of work.

Hybrid legal solutions: A collaboration between two or more of the above providers, often combined 

with process and technology innovations
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Wat nu?
Welke concrete stappen kunnen advocatenkantoren nu al nemen op het gebied van de belangrijke 

onderstaande thema’s?

1. Wendbaarheid (agility)

 ▶ Breng in kaart welke werkzaamheden door ‘losse’ zzp’ers gedaan kunnen worden: zzp’ers die niet 

bekend zijn met uw bedrijfscultuur, processen en systemen.

 ▶ Breng in kaart welke werkzaamheden door zzp’ers gedaan kunnen worden die wel bekend zijn met 

uw processen, cultuur en systemen (alumni bijvoorbeeld).

 ▶ Breng per kennisgebied dat u niet in huis heeft in kaart welke specialisten beschikbaar zijn om u te 

ondersteunen bij klantvragen.

 ▶ Breng uw klantpropositie in kaart als u uitgaat van de stelling dat ‘de contractvorm van uw mede- 

werkers niet leidend is’: met andere woorden welke beperkingen en mogelijkheden ontstaan als u 

veel meer projectmatig gaat werken met meer medewerkers die niet in dienst zijn? 

2. Innovatiekracht en cultuur

 ▶ Cultuur ‘GAP analyse’: wat is uw huidige cultuur en wat is de gewenste cultuur om in de toekomst 

aantrekkelijk te zijn voor bevlogen professionals, al dan niet bij u in dienst?

 ▶ Heeft u een interne DNA (cultuur) scan gedaan: weet u wat u huidige cultuur is?

 ▶ Zorgt u in uw werving en selectie voor het waarborgen van diversiteit?

 ▶ Hoe heeft u innovatie gewaarborgd in uw operationele processen (feedback loops)?

 ▶ Heeft u per belangrijk specialisme binnen uw kantoor in kaart gebracht welke externe specialisten  

u kunnen helpen met innovatie van uw dienstverlening?

 ▶ Heeft u contacten in de creatieve sector die u inzet voor innovatie in uw bedrijf?

3. Toekomstvastheid van de ICT infrastructuur

 ▶ Weet u welke kennis binnen uw bedrijf u via het Internet gratis ter beschikking wilt stellen aan 

klanten en prospects?

 ▶ Weet u welke werkzaamheden in aanmerking komen voor uitbesteding/automatisering?

 ▶ Heeft u zicht op totale klant rentabiliteit (ook als verschillende partners eenzelfde klant bedienen)?

 ▶ Heeft u inzicht in het potentieel van uw klanten en heeft u een accountplan per klant waarin alle 

disciplines binnen uw kantoor betrokken zijn?

 ▶ Heeft u inzicht in uw eigen kosten als u diensten aanbiedt op basis van ‘fixed price’ in plaats van 

uren declaratie?

 ▶ Heeft uw hulp van een onafhankelijke externe partij die u helpt met het maken van de juiste ICT 

investeringen in de toekomst?
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Bevindingen
Onderscheidend vermogen in de professionele zakelijk dienstverlening heeft steeds meer te maken 

met creativiteit: het vermogen om voor de klant oplossingen aan te dragen die buiten de gebruikelijke 

referentiekaders liggen. Nu in vele sectoren de backoffice activiteiten en grote delen van de werk- 

processen geautomatiseerd zijn, valt hier nog weinig toegevoegde waarde te behalen. De Advocatuur  

is hierin een uitzondering: de automatisering van werkprocessen staat nog in de kinderschoenen. 

Het aanbieden van maatwerk juridische diensten door advocaten op de domeinen die voor hun klanten 

het verschil maken, biedt voldoende basis voor groei. Het gaat dan om het faciliteren van wendbaar- 

heid (strategische personeelsplanning), innovatie (het organiseren, borgen en bijeenbrengen van de 

juiste kennis en vaardigheden) en helpen bij het ‘toekomst vast’ maken van de ICT infrastructuur. De 

juridische achtergrond van de advocaat zal hierbij steeds meer een ‘hygiene’ factor worden. Een goed 

bedrijfskundig referentie kader en het op de juiste wijze inzetten van zijn netwerk zullen daarentegen 

het verschil gaan maken.
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