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Klein kantoor
groot genoegen
Wat vroeger ‘not done’ was, komt steeds vaker voor: partners
van grote advocatenkantoren stappen over naar een kleinere
maatschap of beginnen voor zichzelf. ‘Maat zijn of onderdeel
van een nv, dat is een wereld van verschil’ » Linda Huijsmans

J

uristen worden opgeleid om risico’s zo
vroeg mogelijk op te merken en het liefst
zo veel mogelijk te vermijden. Toch wees
een onderzoek onder grote en middelgrote advocatenkantoren in Nederland uit dat 65
procent van de medewerkers overwoog om over te
stappen naar een ander kantoor. Die trend heeft
zich in de tussentijd alleen maar versterkt, zegt
Sylvia den Engelsen. Zij is oprichter en directeur
van het bemiddelingsbureau voor juridische functies, Legal People, dat het onderzoek vijf jaar geleden liet uitvoeren. In zeven jaar tijd zag zij het
aantal partners dat van kantoor wisselt verdrievoudigen, een trend die zo rond 1997 op gang
kwam: ‘Toen al begonnen steeds meer advocaten
over te stappen van het ene kantoor naar het andere, maar het switchen van partners bleef lange tijd
“not done”. Als dat gebeurde, was dat voor de sector wekenlang headline news’, zegt ze.
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Partners moesten omzichtig gepolst worden en
als ze geïnteresseerd waren, speelden loyaliteitsconflicten vaak nog een grote rol; het kantoor
waar je opgeleid bent en zo veel kansen hebt gekregen, verlaat je niet zomaar, was de gedachte.
Nu wordt Legal People zelf een paar keer per week
gebeld door partners die hun heil liever elders
zoeken.

Moment van vertrek
De grote fusiegolven en de internationalisering
die de advocatenwereld al een tijd in hun greep
hebben, spelen daarbij absoluut een rol, meent
Den Engelsen. ‘Bedrijven groeien hard. Hoe groter
een kantoor, hoe meer partners er zijn en hoe minder invloed je als individu nog hebt op het beleid.
Als de strategie dan een kant begint op te gaan
waar men zich niet meer in thuis voelt, dan kan er

een moment komen dat je liever wilt vertrekken.’
Dat gevoel bekroop ook Gert-Jan van den Bergh
na een carrière van dertien jaar bij het gerenommeerde advocatenkantoor Stibbe. Hij had het daar
tot partner geschopt en was specialist op het gebied van intellectuele eigendom, maar besloot zijn
carrière voort te zetten bij een in verhouding piepklein kantoor. ‘Toen ik bij Stibbe begon, zaten we
met zo’n tachtig advocaten in de binnenstad van
Amsterdam. Ik vertrok dertien jaar later uit een
kantoor van zestien verdiepingen aan de Zuidas.’
Achter die getallen gaat een cultuurverandering
schuil waarbij Van den Bergh zich steeds minder
thuis voelde. ‘In al die jaren verander je zelf natuurlijk ook mee, je past je aan, maar toen ik mezelf de vraag stelde of ik op dat moment opnieuw
voor dit kantoor zou kiezen, was het antwoord:
nee.’
Dat hij in de ogen van veel van zijn collega’s met

Stibbe een ‘juridisch walhalla’ verliet, deed hem
dan ook niet zo veel. ‘Een goede advocaat zijn is
immers een persoonlijke verantwoordelijkheid.’
Behalve als jurist is Van den Bergh ook afgestu-

HET GEVOEL DE HUISADVOCAAT
TE ZIJN SCHEPT EEN EXTRA
BAND. ‘IK BEN MEER EN MEER
EEN INHOUDELIJK ADVISEUR’
deerd aan het conservatorium van Parijs. Zijn activiteiten binnen de wereld van kunst en cultuur
leverden hem aanbiedingen op voor bestuursfuncties en hij bracht bij Stibbe klanten binnen uit de
museale wereld, individuele kunstenaars en andere culturele instellingen. Die leverden wel veel

werk op, maar relatief weinig omzet. ‘Bij Stibbe
ligt de nadruk op corporate werk en mijn cliënten
vragen doorgaans om een ander soort dienstverlening. Dat begon steeds meer te wringen.’
In 2004 sloot hij zich aan bij het nichekantoor
Leidsegracht 3 Advocaten, waar vijf jaar eerder
zijn voormalige mentor Theo Bremer de praktijk
had voortgezet. In plaats van 30 procent van zijn
tijd te moeten besteden aan managementtaken en
vergaderingen, had hij nu meer ruimte voor onder
andere bestuursfuncties in de culturele sector en
de piano. ‘Maar minstens zo belangrijk was dat ik
mijn tarief kon halveren. Dezelfde Gert-Jan van
den Bergh voor de helft van de prijs, als het ware.
Dat leverde ons veel nieuwe cliënten op.’
Zijn lidmaatschap van de Gustav Mahler Stichting bracht hem in contact met Marina Mahler, de
kleindochter van de componist. Zij schakelde hem
in bij haar pogingen om het werk Sommernacht am
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Strand van Edvard Munch, dat van haar grootmoeder Alma Mahler-Schindler was geweest, terug te krijgen van de Oostenrijkse staat. Dat Van
den Bergh daarin slaagde, leverde hem behalve
internationale publiciteit ook de bevestiging op
dat hij de goede keuze heeft gemaakt: ‘Een dergelijke zaak past minder bij de corebusiness van een
groot kantoor als Stibbe, maar wel heel goed bij
mij’, zegt hij.
Volgens Sylvia den Engelsen kiezen steeds meer
partners voor een kleiner kantoor en een bijbehorend lager inkomen omdat ze — in haar woorden
— liever met hun vrienden borrelen dan alleen
nog maar met zakenrelaties. ‘Door al die fusieperikelen kon het zomaar gebeuren dat mensen die
altijd op een middelgroot kantoor hadden gewerkt
plotseling een Britse baas boven zich kregen die
vervolgens bepaalde welke klanten hen werden
toegewezen. Kantoren werden grote bedrijven en

Piet-Hein Boekel:
‘Als eigen baas kon ik
meteen aan de slag’
FOTO: PETER BOER
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Omslagartikel

Gieneke van Wulfften
Palthe: ‘Veel klanten
vonden het net zo vervelend
als ik destijds dat ze bij
grote kantoren de partner
nauwelijks meer zien. Dat
wordt steeds minder
geaccepteerd’ FOTO: PETER BOER

daar voelt nu eenmaal niet iedereen zich thuis.’
Natuurlijk, schaalvergroting heeft ook de nodige voordelen. De internationalisering biedt kansen om over de grens te kijken en veel te reizen
bijvoorbeeld, maar de aantrekkelijkheid daarvan
heeft ook met leeftijd en ervaring te maken. ‘Er zijn
genoeg partners die liever jonge, veelbelovende
advocaten op reis stuurden, zodat zij zelf lekker
het weekend thuis konden blijven.’

Radertje
Wie kiest voor een kleiner kantoor zit vaker met de
directeur-grootaandeelhouder (dga) zelf aan tafel
in plaats van zaken te doen met de grote juridische
afdelingen waar multinationals dikwijls mee werken. Dat heeft als voordeel dat je vaak van begin
tot eind op de zaak zit en niet alleen een deelterrein onder je hoede krijgt.
Dat is een van de aspecten die Gieneke van
Wulfften Palthe zo waardeert in het feit dat ze eigen baas is. Zes jaar geleden begon ze voor zichzelf
met Palthe Oberman, een van de eerste zelfstandige advocatenkantoren die zich uitsluitend specialiseerden in het arbeidsrecht. In de vijftien jaar
daarvoor had ze het bij Houthoff Buruma tot salary partner geschopt. ‘Wel een aandeel in de winst,
aanwezig bij strategische vergaderingen, maar
uiteindelijk geen stemrecht’, vat ze haar positie
kort samen.
Maar het meest onbevredigend vond ze het gevoel dat ze niet meer was dan een radertje in een
veel groter geheel. ‘Het gebeurde dat ik ’s avonds
werd gebeld om nog snel even een advies te maken
voor een grote klant. Dan werkte ik tot diep in de
nacht door en hoorde er vervolgens niets meer
over.’
Als eigen baas heeft ze juist een intensief contact met haar klanten. Het gevoel de huisadvocaat
te zijn van veel bedrijven, schept nog eens een extra band. ‘Ik ben meer en meer een inhoudelijk
adviseur van mijn relaties. Ze informeren me vaak
over hun beleid en welke stappen ze in de toekomst willen gaan zetten. Veel klanten vonden het
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net zo vervelend als ik destijds dat ze bij grote
kantoren de partner nauwelijks meer zien. Dat
wordt steeds minder geaccepteerd.’ Inmiddels
heeft Van Wulfften Palthe acht advocaten in
dienst.
Een van de aantrekkelijkste kanten van het vak
van advocaat is dat het een vrij beroep is, waarin je
in hoge mate zelfstandig en onafhankelijk kunt
opereren, stelt Sylvia den Engelen. ‘Dan ben je begin 40, eindelijk partner en dan vind je jezelf terug
als onderdeel van een profit unit, je bent manager,
je moet leverage creëren en je zorgen maken over
de winstgevendheid. Veel mensen missen het gevoel dat ze hun eigen winkeltje runnen, terwijl ze
dat nu juist zo leuk vonden.’
Bij Legal People kloppen juristen aan als ze rond
hun 35ste voor de keuze staan of ze partner willen

‘OMDAT WE ZELF ONDERNEMERS
ZIJN, BEGRIJPEN WE ZE
MISSCHIEN BETER DAN EEN
GEMIDDELDE ADVOCAAT’
worden bij het kantoor waar ze al zitten, of een
overstap wagen naar een groot kantoor waar ze
echt willen vlammen en carrière maken. En ze komen terug rond hun 42ste, nadat ze daadwerkelijk
gevlamd hebben of juist niet, en zich afvragen wat
ze nu nog willen.
Het grote geld is zelden de belangrijkste drijfveer bij die keuzes, merkt Den Engelsen. ‘De verhalen over de torenhoge winstdelingen bij kantoren als Allen & Overy en Loyens Loeff bepalen weliswaar het beeld van de advocatuur naar buiten
toe, maar de gemiddelde advocaat in Nederland
werkt rond de vijftig uur per week en verdient gewoon goed. Geen miljoen per jaar, maar wel een
paar ton.’
Steeds vaker zien mensen af van een flink deel
van hun honorarium in ruil voor leuker of iets minder veeleisend werk. Zoals ook in de rest van de

samenleving vinden jonge mannen hun gezin
steeds belangrijker. Hun vrouwelijke collega’s kiezen er al langer noodgedwongen voor om een
stapje terug te doen. Jonge mannen zien hoe de
oudere partners het hebben gedaan en besluiten
heel bewust dat zij hun kinderen wel willen zien
opgroeien en hun huwelijk in stand willen houden. Maar tussen droom en daad ligt ook hier nog
vaak een wereld van verschil.

Flexibel combineren
Een bedrijf als Certa Legal van Piet-Hein Boekel
koos bewust voor een beloningssysteem dat het
mogelijk én eerlijk maakt om werk te combineren
met kinderen, een carrière in de topsport of andere prioriteiten. Boekel: ‘Iedere medewerker krijgt
een contract voor 700 uur per jaar. Als je uitgaat
van een vijfdaagse week is dat drie uur per werkdag. Wie meer werkt, krijgt een percentage van
zijn of haar omzet. Komt het totaal boven de 1200
uur, dan stijgt dat percentage nog meer. Het idee
daarachter is dat iedereen beloond wordt voor de
hoeveelheid werk die hij verzet. Daarnaast werken hier ook mensen die nog op hoog niveau sporten. Deze constructie geeft hun de mogelijkheid
om beide te combineren. Bovendien ben ik zeer
voor een gezonde verhouding tussen werk en privéleven. ’
Met zijn bedrijf is Piet-Hein Boekel in wel meer
opzichten een uitzondering in de juridische wereld. Certa Legal is geen advocatenkantoor, maar
een fullservicebureau dat vele verschillende activiteiten ontplooit onder de noemer legal services.
Na vijf jaar bij een middelgroot advocatenkantoor gewerkt te hebben, kwam de oud-toptennisser tot de conclusie dat hij liever zijn eigen beslissingen nam in plaats van te wachten tot hij volwaardig partner geworden was. Hij runde naast
zijn baan een eigen sportmanagementbureau,
waarmee hij topsporters begeleidde en adviseerde. ‘Om partner te worden, zou ik een lang traject
moeten doorlopen en na jarenlang keihard werken dan ook nog mijn invloed met anderen moe-
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Gert-Jan van den Bergh:
‘Dezelfde ik voor de helft
van de prijs, als het ware.
Dat leverde ons veel nieuwe
cliënten op’
FOTO: PETER BOER

ten delen. Als eigen baas kon ik meteen aan de
slag.’
En dus startte hij samen met Albert Oegema in
september 2004 Certa Legal. Het ondernemersbloed heeft Boekel niet van een vreemde; zijn opa
is oprichter van wat nu Boekel de Nerée heet, en
zijn vader heeft een eigen belastingkantoor.
Dat Certa Legal geen traditioneel advocatenkantoor is, zie je meteen bij binnenkomst. Het bedrijf is weliswaar gevestigd aan een Amsterdamse
gracht, maar binnen is het licht en modern ingericht. Geen marmer en geen eiken bureaus, maar
licht hout, ijzer en zacht zoemende laptops. Boekel pakt het organogram erbij en laat zien dat behalve de 12 advocaten die op kantoor werken, er
27 zijn gedetacheerd bij grote financiële instellingen. Daarnaast is er een tak die zich specialiseert
in project- en contractmanagement en juridische
dossiers van bijvoorbeeld grote verzekeraars overneemt. Het voordeel van deze constructie, merkt
Boekel, is dat de ene tak werk oplevert voor de
andere. ‘Grote klanten roepen makkelijker de hulp

van onze advocaten in als ze ons al kennen van een
detachering. Zo komen we binnen bij bedrijven
waar we normaal als klein bureau kansloos zouden zijn geweest.’
Traditionele advocatenkantoren hebben hun
langste tijd wel gehad, gelooft Piet-Hein Boekel.
‘Bedrijven gaan ook shoppen. Het is al lang niet
meer vanzelfsprekend dat ze al hun zaken door
één kantoor laten behartigen. Men wordt kritischer, vergelijkt kantoren en kiest vaker voor specialisten.’
Dat hij zelf ondernemer is, is een voordeel voor
zijn klanten, daarvan is Boekel overtuigd. ‘Ik denk
op een andere manier mee met hen. Stel dat een
bedrijf een lucratief contract kan sluiten met een
Amerikaanse partij, maar dat blijkt een wurgcontract te zijn. Dan kun je als jurist voor tienduizend
euro een risicoanalyse maken en je klant aan alle
kanten proberen in te dekken, zoals een traditionele advocaat doet. Wij wijzen ook op alle risico’s
en zullen adviseren om die zo veel mogelijk in te
perken, maar vragen ook wat dat contract hem
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waard is. Als dat voor die ondernemer een gouden
kans is, dan kan hij misschien bereid zijn bepaalde
risico’s te lopen. Omdat wij zelf ondernemers zijn,
begrijpen we dat denk ik beter dan een gemiddelde advocaat van een traditioneel kantoor.’
Het besluit om het dan maar zelf te doen is in het
ene specialisme makkelijker te nemen dan in het
andere. Niches als het arbeidsrecht, waarop Van
Wulfften Palthe zich heeft gericht, intellectuele eigendom of familierecht lenen zich beter voor een
gespecialiseerde praktijk dan bijvoorbeeld vennootschapsrecht, waarbij vele partijen in een korte
periode samenwerken en waar er een grote druk
op de ketel kan staan. ‘Als ze je dan bellen voor een
vergadering op zaterdagochtend, moet je gezin
maar zonder jou een weekendje weg’, schetst Sylvia den Engelsen. Dan kan je omgeving nog zo
hard roepen dat je in een juridisch walhalla werkt
en op dat grote kantoor omringd bent door topadvocaten, er zijn genoeg juristen die iets heel anders voor ogen hadden toen ze ervan droomden
advocaat te worden. 

