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 Feedback: weg met het 
beoordelings gesprek

“Als partner durf 
ik ‘nee’ te zeggen 
tegen onrealistische 
deadlines”

interview gouden zandlopers 2019

24 | In de toekomst  

heeft de balie wél  

HBO-juristen nodig

Werken 
in de 
Advocatuur

Werken in de advocatuur is 
topsport. Niet overal en altijd 
in dezelfde mate, maar toch. 

Er wordt veel van je gevraagd, je moet 
soms nachtenlang lang doorwerken en 
continu klaar staan voor je cliënt. Nooit 
verslappen, altijd on the go.
Toch een paar kanttekeningen. In de eer-
ste plaats vinden veel advocaten zelf dat 
het wel wat minder mag. Gevraagd naar 
de balans tussen werk en privé geeft 
dit jaar 30% aan dat er op dat punt wat 
schort. Vorig jaar was dat zelfs 40%.
In de tweede plaats blijkt uit drie inter-
views met jonge partners dat ze wel 
degelijk paal en perk stellen aan de con-
tinue bereikbaarheid en beschikbaarheid, 
zeker als er kinderen in het spel zijn. 
Hard werken prima, maar aan momen-
ten van onverdeelde aandacht voor de 
kids wordt niet getornd.
Puntje drie: de dames van Zo Zuidas 
schreven al eens een column over de 
‘aanwezigheidscultuur’ op de Zuidas. 
Er wordt soms keihard gewerkt, maar er 
wordt ook veel gelummeld en langdurig 
geluncht. Advocaten – en andere zaken-
lui in de kantoorjungle – hebben het ook 
heel druk onderling met elkaar.
Tot slot, ik kom vrijwel dagelijks op rede-
lijk christelijke tijden op de Zuidas. Ik zie 
dan toch altijd veel suits, net als ik met 
gezwinde spoed onderweg naar kantoor 
of naar huis. Er zijn ook een paar advo-
catenkantoren waar je naar binnen kunt 
loeren. Misschien zitten ze altijd net aan 
de dis op mijn moment van passeren, 
maar die kamers zijn best vaak leeg.
Maar goed, topsport dus. Zorg voor die 
balans! Om met Joop Zoetemelk te spre-
ken: “De Tour de France win je in bed.”

Lucien Wopereis, hoofdredacteur
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Chapeaukop

Wordt u marktconform beloond? Vindt u 
het wenselijk dat een deel van uw beloning 
bestaat uit een variabele component die 
afhankelijk is van individuele prestaties, 
of haakt u liever aan bij de prestatie van 
het hele kantoor? Is demotie onderwerp 
van gesprek op uw kantoor? Duurzame 
inzetbaarheid? Dit zijn enkele van de vragen 
die aan de orde komen in het jaarlijkse 
onderzoek Werken in de Advocatuur dat we 
samen met organisatieadvieseur Berenschot 
hebben uitgevoerd. In deze editie van 
Advocatie Magazine de uitkomsten. 
Vergelijk u zelf met uw beroepsgenoten.

Door Lucien Wopereis

Beeld: Dimitry de Bruin

Werken in de 
Advocatuur D

e survey is dit jaar 
door bijna driehon-
derd respondenten 
volledig ingevuld, 

waarvoor uiteraard onze dank. De 
respondenten wonen en werken 
verspreid door Nederland, maar 
Amsterdamse advocaten (20%) en 
Rotterdamse advocaten (13%) zijn 
het meest vertegenwoordigd.
We trappen altijd af met de uit-
komsten over de inkomsten, maar 
daar past dit jaar een opmerking 
vooraf. Uit de respons op een 
elders gestelde open vraag waar 
advocaten zich zorgen over 
maken, blijkt – misschien weinig 
verrassend – dat veel responden-
ten zich beklagen over de gefinan-
cierde rechtsbijstand. Ze hebben 
hun inkomen naar een ‘onaan-
vaardbaar niveau’ zien dalen, en 
vrezen dat het in de nabije toe-
komst nog slechter zal worden.
We hebben voor het uitzetten 
van de enquête nagedacht over 
de vraag of we geen nadere vra-
gen zouden moeten stellen over 
de gefinancierde rechtsbijstand, 
maar uiteindelijk besloten we dat 
niet te doen. De door minister 
Dekker minister voor Rechtsbe-
scherming beloofde herinrichting 
van het systeem van gefinancierde 
rechtsbijstand was bij het uitzet-
ten van ons onderzoek nog niet 
gepubliceerd, en het onderwerp 
is ook te complex en veelomvat-
tend om met een enkele vraag af 
te doen.
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Leiderschapsontwikkeling voor 
talentvolle vrouwen in de advocatuur
High-end programma’s:

•  Voor maximaal 12 getalenteerde advocaten met minimaal 

6 jaar ervaring.

• Die bewust keuzes willen maken in hun loopbaan.

•  En hun (persoonlijk) leiderschap een stevige impuls willen geven.

• Training, coaching en inspiratie.

•  National Women Leadership Programme: 10 bijeenkomsten en 

een prominente topadvocate als persoonlijke mentor.

•  International Women Leadership Programme: 3 intensieve 

tweedaagse sessies waarvan 2 in het buitenland.

Deelnemen, vragen of advies? Kijk op www.osr.nl/wlp 

en osr.nl/iwlp. Hier vind je ook alle data voor 2019.

(International) 
Women Leadership 
Programme 2019  

Meld je aan via osr.nl/wlp of osr.nl/iwlp

“Niet omdat het zo goed is voor 
vrouwen, of omdat het zo recht-
vaardig of politiek correct is. 
Nee, gewoon omdat het goed is 
voor het kantoor. Uit onderzoek 
blijkt telkens dat kantoren die 
geleid worden door een juiste 
mix van mannen en vrouwen 
beter presteren. En daar gaat 
het uiteindelijk om.”
Juliana Dantas
Partner Baker McKenzie
Oud-deelnemer WLP en IWLP 
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Leiderschapsontwikkeling voor 
talentvolle vrouwen in de advocatuur
High-end programma’s:

•  Voor maximaal 12 getalenteerde advocaten met minimaal 

6 jaar ervaring.

• Die bewust keuzes willen maken in hun loopbaan.

•  En hun (persoonlijk) leiderschap een stevige impuls willen geven.

• Training, coaching en inspiratie.

•  National Women Leadership Programme: 10 bijeenkomsten en 

een prominente topadvocate als persoonlijke mentor.

•  International Women Leadership Programme: 3 intensieve 

tweedaagse sessies waarvan 2 in het buitenland.

Deelnemen, vragen of advies? Kijk op www.osr.nl/wlp 

en osr.nl/iwlp. Hier vind je ook alle data voor 2019.

(International) 
Women Leadership 
Programme 2019  

Meld je aan via osr.nl/wlp of osr.nl/iwlp

“Niet omdat het zo goed is voor 
vrouwen, of omdat het zo recht-
vaardig of politiek correct is. 
Nee, gewoon omdat het goed is 
voor het kantoor. Uit onderzoek 
blijkt telkens dat kantoren die 
geleid worden door een juiste 
mix van mannen en vrouwen 
beter presteren. En daar gaat 
het uiteindelijk om.”
Juliana Dantas
Partner Baker McKenzie
Oud-deelnemer WLP en IWLP 

7340 OSR adv women leadership.indd   1 15-11-18   09:33

Inkomsten

Op de vraag naar de ontwikkeling van het 
inkomen het afgelopen jaar, stelt 45% van 
de respondenten dat dat is gestegen. Voor 
bijna de helft – 48% – is het inkomen gelijk 
gebleven, terwijl 7% de inkomsten zag 
dalen. Vorig jaar bedroeg het percentage 
dat het inkomen zag dalen bijna het dub-
bele: toen gaf 13% van de respondenten 
aan dat het inkomen ten opzichte van het 
jaar daarvoor was gedaald.
Van de respondenten in het onderzoek 
zegt 38% dat hij of zij ‘minder dan markt-
conform’ wordt beloond, 5% stelt zelfs dat 
hij of zij ‘veel minder dan marktconform’ 
wordt beloond. 42% van de respondenten 
stelt marktconform te worden beloond, 
en 11% krijgt naar eigen zeggen meer dan 
marktconform.
Het percentage ‘minder of veel minder dan 
marktconform’ schommelt de afgelopen 
jaren licht: twee jaar geleden was dat bij 
elkaar opgeteld 43%, vorig jaar 45% en dit 
jaar weer 43%. De groep ‘ontevreden’ advo-
caten is hoe dan ook groot. Ongetwijfeld 
hebben we hier te maken met de advocaten 
– het is zojuist al gememoreerd – die voor 
hun inkomen deels afhankelijk zijn van toe-
voegingen.
Gevraagd naar de verwachtingen in de 
nabije toekomst stelt de helft van de res-
pondenten dat het salaris het komende jaar 
gelijk zal blijven, 47% verwacht een stijging 
en 3% verwacht een daling. Daarmee tonen 
ze zich positiever dan de afgelopen jaren, 
toen telkens 10% zei in het komende jaar 
een teruggang in salaris te verwachten.
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Arbeidsmarkt

Het percentage respondenten dat 
aangeeft op zoek te zijn naar een 
nieuwe werkgever is dit jaar 16, 
de afgelopen jaren was dat tel-
kens 19% van de respondenten. 
Gevraagd naar het motief – res-
pondenten konden hier meerdere 
mogeklijkheden aanvinken – zegt 
61% van de respondenten meer 
te willen verdienen, wil 55% meer 
mogelijkheden om zich te ontwik-
kelen, is 48% ontevreden over de 
secundaire arbeidsvoorwaarden 
en is 33% ontevreden over de 
sfeer bij zijn huidige werkgever. 
Wat lager staan ontevredenheid 
over de leidinggevende of het 
management (20%) en de wens 
om een promotie maken (27%).
We hebben dit jaar voor de 
tweede achtereenvolgende keer 
gevraagd of de respondenten een 
baan bij een accountant zouden 
overwegen. Die zijn immers in 
meer of mindere mate bezig met 
het opbouwen van juridische 
afdelingen. Een kwart van de 
respondenten zegt een dergelijke 
overstap te overwegen, maar 75% 
niet. Bij de vorige editie van Wer-
ken in de Advocatuur zei 37% een 
overstap naar accountants in wel-
willende overweging te nemen, 
tegen 63% die die vraag met nee 
beantwoordde.
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In de advocatuur is steeds meer aandacht voor legal operations: 

het geheel van activiteiten dat nodig is om juridische diensten 

effectiever en kostenefficiënter te organiseren. Bijvoorbeeld 

met behulp van intelligente technologie.

Bedrijven die de juridische organisatie echt willen professionaliseren doen 

er daarom goed aan deze legal operations taken toe te delen aan experts. 

Tijdens de deeltijdmaster Legal Management ontwikkelt u zich als 

juridisch professional in twee jaar tot expert in het organiseren en 

inrichten van juridische diensten en processen.

Benieuwd wat de master Legal Management voor u en uw organisatie 

kan betekenen? Kom op donderdag 24 januari om 18.00 uur naar de 

voorlichtingsbijeenkomst in Amsterdam.

   hva.nl/mlm

   06 2115 6699

   masterlm@hva.nl
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!Maak kennis

met Caatje!

EEN EDUCATIEF EN SPANNEND BOEK VOOR ADVOCAATJES VANAF 4 JAAR

Impressie huisstijl 

Caatje is een klein en vrolijk advocaatje. 

Ze gaat altijd gekleed in haar favoriete outfi t: 

een toga. Ze wil graag iedereen helpen. Als er 

een probleem is, komt Caatje het oplossen! 

Dit levert spannende en vrolijke avonturen op.

In het eerste boek gaat Caatje op mollenjacht in de 
tuin van opa en oma. De mollen hebben namelijk 
heel veel molshopen gemaakt, zelfs tussen de 
lievelingsbloemen van oma. 

Caatje kruipt onder de grond en gaat op zoek 
naar de mollen. Ze ontmoet uiteindelijk de lieve en 
hartelijke familie Mol. Caatje vindt dat de familie 
Mol mag blijven, maar hoe denken opa en oma 
hierover…?

Het boek is in de boekhandel 
en online te koop. 
Bestellen kan onder andere 
via www.sdu.nl/caatje
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Balans werk-privé

De ontevredenheid over de balans werk-privé is 
dit jaar wat afgenomen ten opzichte van vorig 
jaar: is dit jaar 30% het helemaal oneens of 
oneens met de stelling dat de balans in orde is, 
vorig jaar was dat 40%. We zijn weer ongeveer 
terug op het niveau van 2016, toen 27% aangaf 
op dit punt problemen te ondervinden.
Maar, we hebben het al vaker gememoreerd: het 
percentage dat aangeeft ontevreden te zijn over 
de balans werk-privé is in de advocatuur nog 
altijd hoog. Bij consultants, fiscalisten en HR-
specialisten beklaagt telkens 16% over te hoge 
werkdruk en onvoldoende balans werk-privé.

Aan de andere kant van het spectrum geeft 59% 
aan het eens of helemaal eens te zijn met de stel-
ling dat de balans werk-privé in orde is. Dat zijn 
er dan weer beduidend meer dan vorig jaar: toen 
gaf 40% van de respondenten dat aan. Een relatief 
grote groep – 12% – geeft aan op dit punt geen 
mening te hebben.
Voor wat betreft de flexibiliteit van de werkgever en 
de door de werknemer ervaren autonomie bij het 
invullen van de werkzaamheden, geldt dat die cij-
fers er goed uitzien: telkens driekwart van de res-
pondenten ervaart voldoende flexibiliteit en ruimte 
om de werkzaamheden naar eigen inzicht in te 
vullen. Tussen de 7% en 13% van de respondenten 
ervaart onvoldoende flexibiliteit en autonomie.

11Advocatie Magazine  december 2018 | Sdu

Advocatie.nl     



Een jaar lang onbeperkt cursussen en webinars volgen

ALTIJD 
SCHERP

abonnement

1.395,-

•  ONBEPERKT TOEGANG TOT 
ONZE CURSUSSEN EN WEBINARS

•  ALTIJD UP-TO-DATE IN UW 
VAKGEBIED

•  MET ONZE TOPDOCENTEN 
BENT U ZEKER VAN UW ZAAK

•  VOOR EEN VASTE EN 
SCHERPE PRIJS

Wilt u altijd op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen en vooroplopen 

in uw vakgebied? Met het Altijd scherp abonnement van het CPO kiest u een 

jaar lang onbeperkt uit ons aanbod. U kunt cursussen op locatie combineren 

met onze webinars. Zo blijft u altijd scherp. Voor een vaste en scherpe prijs.

Kijk op www.cpo.nl/altijdscherp voor meer informatie.

Een jaar lang onbeperkt cursussen en webinars volgen

ALTIJD 
SCHERP

abonnement

1.395,-

•  ONBEPERKT TOEGANG TOT 
ONZE CURSUSSEN EN WEBINARS

•  ALTIJD UP-TO-DATE IN UW 
VAKGEBIED

•  MET ONZE TOPDOCENTEN 
BENT U ZEKER VAN UW ZAAK

•  VOOR EEN VASTE EN 
SCHERPE PRIJS

Wilt u altijd op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen en vooroplopen 

in uw vakgebied? Met het Altijd scherp abonnement van het CPO kiest u een 

jaar lang onbeperkt uit ons aanbod. U kunt cursussen op locatie combineren 

met onze webinars. Zo blijft u altijd scherp. Voor een vaste en scherpe prijs.

Kijk op www.cpo.nl/altijdscherp voor meer informatie.



72%
demotie niet 
aan de orde

Helemaal
mee 
oneens Mee oneens

Niet mee 
oneens/niet 
mee eens Mee eens

Helemaal 
mee eens

Anders

Zelfstandig advocaat

Advocaat-stagiaire

Advocaat-medewerker

Partner

Bent u in de advocatuur werkzaam als

100%

19

24

20

27

10

Hoe lang bent u al werkzaam 
binnen de advocatuur?

Limburg

Oost-Brabant

Zeeland-West-Brabant

Rotterdam

Den Haag

Noord-Holland

Amsterdam

Midden-Nederland

Gelderland

Overijssel

Noord-Nederland

In welk arrondissement bent u werkzaam?

100 %

>60 advocaten

21-60 advocaten

6-20 advocaten

2-5 advocaten

Hoeveel advocaten zijn er binnen uw kantoor werkzaam?

100 %

6
5

7

10

20

10

9

13

9

6
5

11

36

34

19

Binnen welk rechtsgebied bent u werkzaam?

Fiscaal recht
Vreemdelingenrecht

Gezondheidsrecht
Aanbestedingsrecht

Intellectuele eigendom
Letselschade

Omgevingsrecht/milieurecht
Aansprakelijkheidsrecht

Faillissementsrecht

Bestuurs- en staatsrecht

Strafrecht
Personen- en familierecht

Algemene praktijk

Anders, namelijk
Arbeidsrecht

Ondernemingsrecht

8 jaar
werkzaam

00 00 00

5 jaar
werkzaam

18 jaar
werkzaam

Een salarisverhoging

Een gelijkblijvend 
salaris

Een teruggang in salaris 

Ik reken het komende jaar op...

Geen mening

Meer dan marktconform

Markconform

Minder dan 
marktconform

Veel minder dan marktconform

In hoeverre bent u van mening 
dat u marktconform wordt beloond?

Verslechterd

Gelijk gebleven

Verbeterd

Mijn positie op de arbeidsmarkt 
is het afgelopen jaar...

Gestegen

Gelijk
gebleven

Gedaald

45

47

3

4

38

42

11

9

41

50

14,9

72

13,1

5

48

50

7

Mijn inkomen is het afgelopen jaar...

100 %

100 %

100 %

100 %

Ja, maar alleen op informele basis

Ja, als losstaand
terugkerend gesprek

Ja, als onderdeel van de
bestaande performance cyclus

Nee

Vinden er binnen uw organisatie gesprekken
plaats met medewerkers over hun duurzame inzetbaarheid?

8

19

55

18

100 %

Weet ik niet

Wordt al toegepast

Wordt onderzocht

Niet aan de orde

Hoe wordt er binnen uw 
organisatie naar demotie gekeken?

Positief

Neutraal

Negatief

Wat zijn uw verwachtingen over uw eigen 
inzetbaarheid met het oog op langer doorwerken?

Nee

Ja

Heeft u de mogelijkheid om 
van huis uit te werken?

2

22

72

57

81

19

35

8

4 100 %

100 %

100 %

Nee
Ja

Ja

Heeft u de mogelijkheid om 
uw werktijden flexibel in te delen?

65

35

100 %

Ja, maar alleen
op informele basis

Ja, als losstaand
terugkerend gesprek

Ja, als onderdeel 
van de bestaande 

performance cyclus

Nee

Vinden er binnen uw organisatie 
gesprekken plaats met medewerkers over 

hun duurzame inzetbaarheid 

18 61

31

6

100 %

71-80

61-70
41 - 50

31 - 40
21 - 30

10 - 20

< 10

Hoeveel procent van uw tijd werkt 
u gemiddeld genomen vanuit huis?

66

21

2111

8

100 %

Ja, door overige maatregelen

Ja, door beperking van de
omvang van het dienstverband

Ja, door af te zien van een 13de maand

Ja, door beperking van de verlofrechten: 0%
Ja, door beperking van het salaris: 0%

Ja, door af te zien van de reguliere salarisverhoging

Nee

93

1 22
2

Eens

Neutraal

Oneens

Advocaat-stagiaireAdvocaat-medewerkerPartner

Ja, maar alleen op informele basis

Ja, als onderdeel van de 
bestaande performance cyclus

Nee

Eens

Neutraal

Oneens

VrouwMan

00

21%

00 00

00

00

00

00

00
00

00

00

00

00

00
00

52

44

34

22

53

18

29 29

19

Ik ervaar een goede balans tussen werk en privé

Vinden er binnen uw organisatie gesprekken plaats met
medewerkers over hun duurzame inzetbaarheid? (in %)

% %

Oneens Neutraal Eens

Sfeer/collegialiteit

Bedrijfsreputatie

Hoogte van het salaris

Uitdagende projecten

Opleidingsmogelijkheden

Loopbaanmogelijkheden

Flexibele werktijden

Ruimte voor ondernemerschap

Mogelijkheid om vanuit huis te werken

Beschikbaarheid van nieuwe technologie

Baanzekerheid

Mogelijkheid tot parttime werken

Minder filekilometers

Deelname in winstdeling

Wat is belangrijk?

0% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Heeft uw organisatie in het afgelopen jaar medewerkers 
gevraagd arbeidsvoorwaarden 'in te leveren', 

vanwege de moeilijke economische omstandigheden? Waarom bent u (actief ) op zoek naar ander werk?

Stapje terug

Nationaal versus internationaal

Anders, namelijk

Mobiliteit (dichter bij huis) 

Promotie

Sfeer

Secundaire arbeidsvoorwaarden

Ontwikkelingsmogelijkheden

Geld/salaris

Waar was deze opleiding, training of cursus op gericht?

Overig

Bijblijven

Ontwikkelen 
competenties/
vaardigheden

Vergroten
vakkennis 

Verbeterd door

Gelijk gebleven

Verslechterd door

Mijn positie op de arbeidsmarkt is het afgelopen jaar ...

36 16

48

100 %

Ja

Nee

Begeleidt u een advocaat-stagiaire als patroon?

81

19

100 %

Ja, bij mijn huidige werkgever

Nee

Ja, bij een andere werkgever�

Bent u op zoek naar ander werk?

80

19

100 %

Ja, bij mijn huidige werkgever: 0%

Nee

Ja, bij een andere werkgever�

Bent u op zoek naar ander werk?

84

16

100 %

Ja

Nee

Zou u een overstap naar een groot accountantskantoor overwegen?

63

37

100 %

Nee

Ja

Heeft u buiten de verplichte PO-punten
nog andere opleidingen/cursussen gevolgd?

53

47

100 %

Ja

Nee

Heeft u uit privé gelden een eigen bijdrage geleverd 
in de financiering van de opleiding, training of cursus?

77

23

100 %

> 75%

51 - 75%

26 - 50%

<25%

Hoe groot was uw eigen bijdrage?

8

32
44

16

100 %

Ja, partner zonder een eigen inkomen

Ja, partner met een eigen inkomen

Nee

Deelt u uw huishouden met een partner? indien u wilt kan deze vraag overgeslagen worden

74

22

4

100 %

Ja

Nee

Heeft u een of meerdere thuiswonende kinderen? indien u wilt kan deze vraag overgeslagen worden

55

45

100 %

Weet ik niet�

Meer dan marktconform

Marktconform�

Minder dan marktconform

Hoe marktconform is de beloning die u voor uzelf heeft gerealiseerd?

63

12
2

100 %23 

Ik verwacht een toename

Ik verwacht dat dit gelijk blijft

Ik verwacht een daling van

Hoe ontwikkelt dit jaar uw bruto-inkomen zich naar verwachting teo

35

25
40

100 %

Ja, via het pensioenfonds

Ja, een broodfonds
Nee

Ja, vrijwillig verzekerd via het UWV

Ja, een arbeidsongeschiktheidsverzekering via een verzekeraar

Bent u verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid?

37

60

100 %

Ja

Nee

Heeft u buiten de verplichte PO-punten nog andere opleidingen/cursussen gevolgd?

30

70

100 %

Ja

Nee

Wilt u meedoen aan de loting?

30

70

100 %

Loondienst

zelfstandig

Bent u werkzaam in 
loondienst of als zelfstandige?

35

100 %
 65

13 periodes (per 4 weken)

12 periodes (per maand)

In hoeveel termijnen wordt uw salaris uitbetaald?<�

100 %

 99

2 extra periodes
1 extra periode

Nee

Ontvangt u naast uw vaste salaris nog volwaardige extra termijnen, zoals een 13e maand

51

32

100 %

Anders, namelijk

8,33%

8%

Welk percentage van het jaarsalaris ontvangt u aan vakantiegeld?

96

4

100 %

Nee

Ja

Maakt u aanspraak op een bonus?

42

58
100 %

Beide

Collectieve prestatie

Individuele prestatie

Waarvan is uw bonus afhankelijk?�

70

25

 6
100 %

Nee

Ja

Maakt u aanspraak op een collectieve winstuitkering?

5

95

100 %

Nee

Ja

Ontvangt u naast uw salaris representatie-/onkostenvergoeding?

58

42
100 %

Tegemoetkoming reiskosten

OV/ NS-kaart
Mobiliteitsbudget

Lease-auto

Geen

Van welke mobiliteitsregeling 
maakt u gebruik?

10

41 33

13

100 %

100 %

Ik vind het belangrijk dat ik flexibel en 
werkplekonafhankelijk kan/mag werken

In heb voldoende ruimte om mijn 
werkzaamheden zelf in te plannen

Ik ervaar voldoende vrijheid in de wijze 
waarop ik mijn werkzaamheden uitvoer

Ik ervaar een goede balans
tussen werk en privé

24 12 41 186

2

2 5 18 33 42

11 12 41 35

92 14 40 35

77

56

26

15

Niet van 
toepassing/
weet ik niet�

Veel zorgenEnigszins zorgenGeen zorgen

Negatieve publiciteit

Ontgroening; er komen steeds minder jongere collega’s

Toenemende specialisatie

Bijblijven met professionele kennis en competenties

Onvoldoende budget om doelen te bereiken

Economisch klimaat

Bezuinigingen op arbeidsvoorwaarden

Bevriezing salaris

Reorganisatie c.q. ontslag�

Opkomst ‘digitale advocaat’

Concurrentie door rechtsbijstandsverzekeraars

Uw eigen leeftijd en concurrentie van (nieuwe) jonge collega's

Concurrentie door werknemers uit andere landen

Afname van vraag naar producten en diensten die uw bedrijf levert

Niet van 
toepassing/
weet ik nietBelangrijkEnigszins belangrijkOnbelangrijk

Uitdagende projecten

Sfeer/collegialiteit

Baanzekerheid

Minder filekilometers

Loopbaanmogelijkheden

Opleidingsmogelijkheden

Beschikbaarheid van nieuwe technologie

Mogelijkheid tot parttime werken�

Mogelijkheid om vanuit huis te werken

Flexibele werktijden

Bedrijfsreputatie

Ruimte voor ondernemerschap

Hoogte van het salaris

Deelname in winstdeling

Managementtaken

Administratie

Acquisitie

Rechtszaal

Overige activiteiten

Dossieronderzoek

Adviseren

Hoe is uw tijd, bij benadering, verdeeld 
over de volgende activiteiten?

Managementtaken

Administratie

Acquisitie

Rechtszaal

Overige activiteiten

Dossieronderzoek

Adviseren

Hoe is uw tijd, bij benadering, verdeeld 
over de volgende activiteiten?

8
5

32

23

13

11

8

8

5

32

23

13

11

8

100 %

Partner

Advocaat-medewerker

Advocaat-stagiaire

0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000

p75

p50

p25

p75

p50

p25

p75

p50

p25

p75

p50

p25

Helemaal
mee 
oneens Mee oneens

Niet mee 
oneens/niet 
mee eens Mee eens

Helemaal 
mee eens

Anders

Zelfstandig advocaat

Advocaat-stagiaire

Advocaat-medewerker

Partner

Bent u in de advocatuur werkzaam als

100%

19

24

20

27

10

Hoe lang bent u al werkzaam 
binnen de advocatuur?

Limburg

Oost-Brabant

Zeeland-West-Brabant

Rotterdam

Den Haag

Noord-Holland

Amsterdam

Midden-Nederland

Gelderland

Overijssel

Noord-Nederland

In welk arrondissement bent u werkzaam?

100 %

>60 advocaten

21-60 advocaten

6-20 advocaten

2-5 advocaten

Hoeveel advocaten zijn er binnen uw kantoor werkzaam?

100 %

6
5

7

10

20

10

9

13

9

6
5

11

36

34

19

Binnen welk rechtsgebied bent u werkzaam?

Fiscaal recht
Vreemdelingenrecht

Gezondheidsrecht
Aanbestedingsrecht

Intellectuele eigendom
Letselschade

Omgevingsrecht/milieurecht
Aansprakelijkheidsrecht

Faillissementsrecht

Bestuurs- en staatsrecht

Strafrecht
Personen- en familierecht

Algemene praktijk

Anders, namelijk
Arbeidsrecht

Ondernemingsrecht

8 jaar
werkzaam

00 00 00

5 jaar
werkzaam

18 jaar
werkzaam

Een salarisverhoging

Een gelijkblijvend 
salaris

Een teruggang in salaris 

Ik reken het komende jaar op...

Geen mening

Meer dan marktconform

Markconform

Minder dan 
marktconform

Veel minder dan marktconform

In hoeverre bent u van mening 
dat u marktconform wordt beloond?

Verslechterd

Gelijk gebleven

Verbeterd

Mijn positie op de arbeidsmarkt 
is het afgelopen jaar...

Gestegen

Gelijk
gebleven

Gedaald

45

47

3

4

38

42

11

9

41

50

14,9

72

13,1

5

48

50

7

Mijn inkomen is het afgelopen jaar...

100 %

100 %

100 %

100 %

Ja, maar alleen op informele basis

Ja, als losstaand
terugkerend gesprek

Ja, als onderdeel van de
bestaande performance cyclus

Nee

Vinden er binnen uw organisatie gesprekken
plaats met medewerkers over hun duurzame inzetbaarheid?

8

19

55

18

100 %

Weet ik niet

Wordt al toegepast

Wordt onderzocht

Niet aan de orde

Hoe wordt er binnen uw 
organisatie naar demotie gekeken?

Positief

Neutraal

Negatief

Wat zijn uw verwachtingen over uw eigen 
inzetbaarheid met het oog op langer doorwerken?

Nee

Ja

Heeft u de mogelijkheid om 
van huis uit te werken?

2

22

72

57

81

19

35

8

4 100 %

100 %

100 %

Nee
Ja

Ja

Heeft u de mogelijkheid om 
uw werktijden flexibel in te delen?

65

35

100 %

Ja, maar alleen
op informele basis

Ja, als losstaand
terugkerend gesprek

Ja, als onderdeel 
van de bestaande 

performance cyclus

Nee

Vinden er binnen uw organisatie 
gesprekken plaats met medewerkers over 

hun duurzame inzetbaarheid 

18 61

31

6

100 %

71-80

61-70
41 - 50

31 - 40
21 - 30

10 - 20

< 10

Hoeveel procent van uw tijd werkt 
u gemiddeld genomen vanuit huis?

66

21

2111

8

100 %

Ja, door overige maatregelen

Ja, door beperking van de
omvang van het dienstverband

Ja, door af te zien van een 13de maand

Ja, door beperking van de verlofrechten: 0%
Ja, door beperking van het salaris: 0%

Ja, door af te zien van de reguliere salarisverhoging

Nee

93

1 22
2

Eens

Neutraal

Oneens

Advocaat-stagiaireAdvocaat-medewerkerPartner

Ja, maar alleen op informele basis

Ja, als onderdeel van de 
bestaande performance cyclus

Nee

Eens

Neutraal

Oneens

VrouwMan

00

21%

00 00

00

00

00

00

00
00

00

00

00

00

00
00

52

44

34

22

53

18

29 29

19

Ik ervaar een goede balans tussen werk en privé

Vinden er binnen uw organisatie gesprekken plaats met
medewerkers over hun duurzame inzetbaarheid? (in %)

% %

Oneens Neutraal Eens

Sfeer/collegialiteit

Bedrijfsreputatie

Hoogte van het salaris

Uitdagende projecten

Opleidingsmogelijkheden

Loopbaanmogelijkheden

Flexibele werktijden

Ruimte voor ondernemerschap

Mogelijkheid om vanuit huis te werken

Beschikbaarheid van nieuwe technologie

Baanzekerheid

Mogelijkheid tot parttime werken

Minder filekilometers

Deelname in winstdeling

Wat is belangrijk?

0% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Heeft uw organisatie in het afgelopen jaar medewerkers 
gevraagd arbeidsvoorwaarden 'in te leveren', 

vanwege de moeilijke economische omstandigheden? Waarom bent u (actief ) op zoek naar ander werk?

Stapje terug

Nationaal versus internationaal

Anders, namelijk

Mobiliteit (dichter bij huis) 

Promotie

Sfeer

Secundaire arbeidsvoorwaarden

Ontwikkelingsmogelijkheden

Geld/salaris

Waar was deze opleiding, training of cursus op gericht?

Overig

Bijblijven

Ontwikkelen 
competenties/
vaardigheden

Vergroten
vakkennis 

Verbeterd door

Gelijk gebleven

Verslechterd door

Mijn positie op de arbeidsmarkt is het afgelopen jaar ...

36 16

48

100 %

Ja

Nee

Begeleidt u een advocaat-stagiaire als patroon?

81

19

100 %

Ja, bij mijn huidige werkgever

Nee

Ja, bij een andere werkgever�

Bent u op zoek naar ander werk?

80

19

100 %

Ja, bij mijn huidige werkgever: 0%

Nee

Ja, bij een andere werkgever�

Bent u op zoek naar ander werk?

84

16

100 %

Ja

Nee

Zou u een overstap naar een groot accountantskantoor overwegen?

63

37

100 %

Nee

Ja

Heeft u buiten de verplichte PO-punten
nog andere opleidingen/cursussen gevolgd?

53

47

100 %

Ja

Nee

Heeft u uit privé gelden een eigen bijdrage geleverd 
in de financiering van de opleiding, training of cursus?

77

23

100 %

> 75%

51 - 75%

26 - 50%

<25%

Hoe groot was uw eigen bijdrage?

8

32
44

16

100 %

Ja, partner zonder een eigen inkomen

Ja, partner met een eigen inkomen

Nee

Deelt u uw huishouden met een partner? indien u wilt kan deze vraag overgeslagen worden

74

22

4

100 %

Ja

Nee

Heeft u een of meerdere thuiswonende kinderen? indien u wilt kan deze vraag overgeslagen worden

55

45

100 %

Weet ik niet�

Meer dan marktconform

Marktconform�

Minder dan marktconform

Hoe marktconform is de beloning die u voor uzelf heeft gerealiseerd?

63

12
2

100 %23 

Ik verwacht een toename

Ik verwacht dat dit gelijk blijft

Ik verwacht een daling van

Hoe ontwikkelt dit jaar uw bruto-inkomen zich naar verwachting teo

35

25
40

100 %

Ja, via het pensioenfonds

Ja, een broodfonds
Nee

Ja, vrijwillig verzekerd via het UWV

Ja, een arbeidsongeschiktheidsverzekering via een verzekeraar

Bent u verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid?

37

60

100 %

Ja

Nee

Heeft u buiten de verplichte PO-punten nog andere opleidingen/cursussen gevolgd?

30

70

100 %

Ja

Nee

Wilt u meedoen aan de loting?

30

70

100 %

Loondienst

zelfstandig

Bent u werkzaam in 
loondienst of als zelfstandige?

35

100 %
 65

13 periodes (per 4 weken)

12 periodes (per maand)

In hoeveel termijnen wordt uw salaris uitbetaald?<�

100 %

 99

2 extra periodes
1 extra periode

Nee

Ontvangt u naast uw vaste salaris nog volwaardige extra termijnen, zoals een 13e maand

51

32

100 %

Anders, namelijk

8,33%

8%

Welk percentage van het jaarsalaris ontvangt u aan vakantiegeld?

96

4

100 %

Nee

Ja

Maakt u aanspraak op een bonus?

42

58
100 %

Beide

Collectieve prestatie

Individuele prestatie

Waarvan is uw bonus afhankelijk?�

70

25

 6
100 %

Nee

Ja

Maakt u aanspraak op een collectieve winstuitkering?

5

95

100 %

Nee

Ja

Ontvangt u naast uw salaris representatie-/onkostenvergoeding?

58

42
100 %

Tegemoetkoming reiskosten

OV/ NS-kaart
Mobiliteitsbudget

Lease-auto

Geen

Van welke mobiliteitsregeling 
maakt u gebruik?

10

41 33

13

100 %

100 %

Ik vind het belangrijk dat ik flexibel en 
werkplekonafhankelijk kan/mag werken

In heb voldoende ruimte om mijn 
werkzaamheden zelf in te plannen

Ik ervaar voldoende vrijheid in de wijze 
waarop ik mijn werkzaamheden uitvoer

Ik ervaar een goede balans
tussen werk en privé

24 12 41 186

2

2 5 18 33 42

11 12 41 35

92 14 40 35

77

56

26

15

Niet van 
toepassing/
weet ik niet�

Veel zorgenEnigszins zorgenGeen zorgen

Negatieve publiciteit

Ontgroening; er komen steeds minder jongere collega’s

Toenemende specialisatie

Bijblijven met professionele kennis en competenties

Onvoldoende budget om doelen te bereiken

Economisch klimaat

Bezuinigingen op arbeidsvoorwaarden

Bevriezing salaris

Reorganisatie c.q. ontslag�

Opkomst ‘digitale advocaat’

Concurrentie door rechtsbijstandsverzekeraars

Uw eigen leeftijd en concurrentie van (nieuwe) jonge collega's

Concurrentie door werknemers uit andere landen

Afname van vraag naar producten en diensten die uw bedrijf levert

Niet van 
toepassing/
weet ik nietBelangrijkEnigszins belangrijkOnbelangrijk

Uitdagende projecten

Sfeer/collegialiteit

Baanzekerheid

Minder filekilometers

Loopbaanmogelijkheden

Opleidingsmogelijkheden

Beschikbaarheid van nieuwe technologie

Mogelijkheid tot parttime werken�

Mogelijkheid om vanuit huis te werken

Flexibele werktijden

Bedrijfsreputatie

Ruimte voor ondernemerschap

Hoogte van het salaris

Deelname in winstdeling

Managementtaken

Administratie

Acquisitie

Rechtszaal

Overige activiteiten

Dossieronderzoek

Adviseren

Hoe is uw tijd, bij benadering, verdeeld 
over de volgende activiteiten?

Managementtaken

Administratie

Acquisitie

Rechtszaal

Overige activiteiten

Dossieronderzoek

Adviseren

Hoe is uw tijd, bij benadering, verdeeld 
over de volgende activiteiten?

8
5

32

23

13

11

8

8

5

32

23

13

11

8

100 %

Partner

Advocaat-medewerker

Advocaat-stagiaire

0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000

p75

p50

p25

p75

p50

p25

p75

p50

p25

p75

p50

p25

Een jaar lang onbeperkt cursussen en webinars volgen

ALTIJD 
SCHERP

abonnement

1.395,-

•  ONBEPERKT TOEGANG TOT 
ONZE CURSUSSEN EN WEBINARS

•  ALTIJD UP-TO-DATE IN UW 
VAKGEBIED

•  MET ONZE TOPDOCENTEN 
BENT U ZEKER VAN UW ZAAK

•  VOOR EEN VASTE EN 
SCHERPE PRIJS

Wilt u altijd op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen en vooroplopen 

in uw vakgebied? Met het Altijd scherp abonnement van het CPO kiest u een 

jaar lang onbeperkt uit ons aanbod. U kunt cursussen op locatie combineren 

met onze webinars. Zo blijft u altijd scherp. Voor een vaste en scherpe prijs.

Kijk op www.cpo.nl/altijdscherp voor meer informatie.

Een jaar lang onbeperkt cursussen en webinars volgen

ALTIJD 
SCHERP

abonnement

1.395,-

•  ONBEPERKT TOEGANG TOT 
ONZE CURSUSSEN EN WEBINARS

•  ALTIJD UP-TO-DATE IN UW 
VAKGEBIED

•  MET ONZE TOPDOCENTEN 
BENT U ZEKER VAN UW ZAAK

•  VOOR EEN VASTE EN 
SCHERPE PRIJS

Wilt u altijd op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen en vooroplopen 

in uw vakgebied? Met het Altijd scherp abonnement van het CPO kiest u een 

jaar lang onbeperkt uit ons aanbod. U kunt cursussen op locatie combineren 

met onze webinars. Zo blijft u altijd scherp. Voor een vaste en scherpe prijs.

Kijk op www.cpo.nl/altijdscherp voor meer informatie.

Demotie en duurzame 
inzetbaarheid

Demotie en duurzame inzetbaarheid van 
werknemers zijn voor een groot deel van de 
Nederlandse advocatuur geen onderwerpen 
van gesprek, al neemt de aandacht ervoor 
telkens een klein beetje toe. Duurzame 
inzetbaarheid was vorig jaar en het jaar 
daarvoor voor 60% van de respondenten 
geen onderwerp van gesprek, dit jaar is dat 
55%. Bij 18% van de deelnemers aan het 
onderzoek maakt duurzame inzetbaarheid 
deel uit van de ‘performance cyclus’, terwijl 
het bij 19% informeel wordt besproken.
Demotie is bij 72% van de respondenten 
‘niet aan de orde’. Bij slechts 2% wordt 
demotie toegepast. Een vrij grote groep 
– 22% – heeft geen zicht op de vraag of 
demotie bij de directie in beeld is of niet. 
De percentages zijn vergelijkbaar met die 
van vorig jaar en het jaar daarvoor.

Helemaal
mee 
oneens Mee oneens

Niet mee 
oneens/niet 
mee eens Mee eens

Helemaal 
mee eens

Anders

Zelfstandig advocaat

Advocaat-stagiaire

Advocaat-medewerker

Partner

Bent u in de advocatuur werkzaam als

100%

19

24

20

27

10

Hoe lang bent u al werkzaam 
binnen de advocatuur?

Limburg

Oost-Brabant

Zeeland-West-Brabant

Rotterdam

Den Haag

Noord-Holland

Amsterdam

Midden-Nederland

Gelderland

Overijssel

Noord-Nederland

In welk arrondissement bent u werkzaam?

100 %

>60 advocaten

21-60 advocaten

6-20 advocaten

2-5 advocaten

Hoeveel advocaten zijn er binnen uw kantoor werkzaam?

100 %

6
5

7

10

20

10

9

13

9

6
5

11

36

34

19

Binnen welk rechtsgebied bent u werkzaam?

Fiscaal recht
Vreemdelingenrecht

Gezondheidsrecht
Aanbestedingsrecht

Intellectuele eigendom
Letselschade

Omgevingsrecht/milieurecht
Aansprakelijkheidsrecht

Faillissementsrecht

Bestuurs- en staatsrecht

Strafrecht
Personen- en familierecht

Algemene praktijk

Anders, namelijk
Arbeidsrecht

Ondernemingsrecht

8 jaar
werkzaam

00 00 00

5 jaar
werkzaam

18 jaar
werkzaam

Een salarisverhoging

Een gelijkblijvend 
salaris

Een teruggang in salaris 

Ik reken het komende jaar op...

Geen mening

Meer dan marktconform

Markconform

Minder dan 
marktconform

Veel minder dan marktconform

In hoeverre bent u van mening 
dat u marktconform wordt beloond?

Verslechterd

Gelijk gebleven

Verbeterd

Mijn positie op de arbeidsmarkt 
is het afgelopen jaar...

Gestegen

Gelijk
gebleven

Gedaald

45

47

3

4

38

42

11

9

41

50

14,9

72

13,1

5

48

50

7

Mijn inkomen is het afgelopen jaar...

100 %

100 %

100 %

100 %

Ja, maar alleen op informele basis

Ja, als losstaand
terugkerend gesprek

Ja, als onderdeel van de
bestaande performance cyclus

Nee

Vinden er binnen uw organisatie gesprekken
plaats met medewerkers over hun duurzame inzetbaarheid?

8

19

55

18

100 %

Weet ik niet

Wordt al toegepast

Wordt onderzocht

Niet aan de orde

Hoe wordt er binnen uw 
organisatie naar demotie gekeken?

Positief

Neutraal

Negatief

Wat zijn uw verwachtingen over uw eigen 
inzetbaarheid met het oog op langer doorwerken?

Nee

Ja

Heeft u de mogelijkheid om 
van huis uit te werken?

2

22

72

57

81

19

35

8

4 100 %

100 %

100 %

Nee
Ja

Ja

Heeft u de mogelijkheid om 
uw werktijden flexibel in te delen?

65

35

100 %

Ja, maar alleen
op informele basis

Ja, als losstaand
terugkerend gesprek

Ja, als onderdeel 
van de bestaande 

performance cyclus

Nee

Vinden er binnen uw organisatie 
gesprekken plaats met medewerkers over 

hun duurzame inzetbaarheid 

18 61

31

6

100 %

71-80

61-70
41 - 50

31 - 40
21 - 30

10 - 20

< 10

Hoeveel procent van uw tijd werkt 
u gemiddeld genomen vanuit huis?

66

21

2111

8

100 %

Ja, door overige maatregelen

Ja, door beperking van de
omvang van het dienstverband

Ja, door af te zien van een 13de maand

Ja, door beperking van de verlofrechten: 0%
Ja, door beperking van het salaris: 0%

Ja, door af te zien van de reguliere salarisverhoging

Nee

93

1 22
2

Eens

Neutraal

Oneens

Advocaat-stagiaireAdvocaat-medewerkerPartner

Ja, maar alleen op informele basis

Ja, als onderdeel van de 
bestaande performance cyclus

Nee

Eens

Neutraal

Oneens

VrouwMan

00

21%

00 00

00

00

00

00

00
00

00

00

00

00

00
00

52

44

34

22

53

18

29 29

19

Ik ervaar een goede balans tussen werk en privé

Vinden er binnen uw organisatie gesprekken plaats met
medewerkers over hun duurzame inzetbaarheid? (in %)

% %

Oneens Neutraal Eens

Sfeer/collegialiteit

Bedrijfsreputatie

Hoogte van het salaris

Uitdagende projecten

Opleidingsmogelijkheden

Loopbaanmogelijkheden

Flexibele werktijden

Ruimte voor ondernemerschap

Mogelijkheid om vanuit huis te werken

Beschikbaarheid van nieuwe technologie

Baanzekerheid

Mogelijkheid tot parttime werken

Minder filekilometers

Deelname in winstdeling

Wat is belangrijk?

0% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Heeft uw organisatie in het afgelopen jaar medewerkers 
gevraagd arbeidsvoorwaarden 'in te leveren', 

vanwege de moeilijke economische omstandigheden? Waarom bent u (actief ) op zoek naar ander werk?

Stapje terug

Nationaal versus internationaal

Anders, namelijk

Mobiliteit (dichter bij huis) 

Promotie

Sfeer

Secundaire arbeidsvoorwaarden

Ontwikkelingsmogelijkheden

Geld/salaris

Waar was deze opleiding, training of cursus op gericht?

Overig

Bijblijven

Ontwikkelen 
competenties/
vaardigheden

Vergroten
vakkennis 

Verbeterd door

Gelijk gebleven

Verslechterd door

Mijn positie op de arbeidsmarkt is het afgelopen jaar ...

36 16

48

100 %

Ja

Nee

Begeleidt u een advocaat-stagiaire als patroon?

81

19

100 %

Ja, bij mijn huidige werkgever

Nee

Ja, bij een andere werkgever�

Bent u op zoek naar ander werk?

80

19

100 %

Ja, bij mijn huidige werkgever: 0%

Nee

Ja, bij een andere werkgever�

Bent u op zoek naar ander werk?

84

16

100 %

Ja

Nee

Zou u een overstap naar een groot accountantskantoor overwegen?

63

37

100 %

Nee

Ja

Heeft u buiten de verplichte PO-punten
nog andere opleidingen/cursussen gevolgd?

53

47

100 %

Ja

Nee

Heeft u uit privé gelden een eigen bijdrage geleverd 
in de financiering van de opleiding, training of cursus?

77

23

100 %

> 75%

51 - 75%

26 - 50%

<25%

Hoe groot was uw eigen bijdrage?

8

32
44

16

100 %

Ja, partner zonder een eigen inkomen

Ja, partner met een eigen inkomen

Nee

Deelt u uw huishouden met een partner? indien u wilt kan deze vraag overgeslagen worden

74

22

4

100 %

Ja

Nee

Heeft u een of meerdere thuiswonende kinderen? indien u wilt kan deze vraag overgeslagen worden

55

45

100 %

Weet ik niet�

Meer dan marktconform

Marktconform�

Minder dan marktconform

Hoe marktconform is de beloning die u voor uzelf heeft gerealiseerd?

63

12
2

100 %23 

Ik verwacht een toename

Ik verwacht dat dit gelijk blijft

Ik verwacht een daling van

Hoe ontwikkelt dit jaar uw bruto-inkomen zich naar verwachting teo

35

25
40

100 %

Ja, via het pensioenfonds

Ja, een broodfonds
Nee

Ja, vrijwillig verzekerd via het UWV

Ja, een arbeidsongeschiktheidsverzekering via een verzekeraar

Bent u verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid?

37

60

100 %

Ja

Nee

Heeft u buiten de verplichte PO-punten nog andere opleidingen/cursussen gevolgd?

30

70

100 %

Ja

Nee

Wilt u meedoen aan de loting?

30

70

100 %

Loondienst

zelfstandig

Bent u werkzaam in 
loondienst of als zelfstandige?

35

100 %
 65

13 periodes (per 4 weken)

12 periodes (per maand)

In hoeveel termijnen wordt uw salaris uitbetaald?<�

100 %

 99

2 extra periodes
1 extra periode

Nee

Ontvangt u naast uw vaste salaris nog volwaardige extra termijnen, zoals een 13e maand

51

32

100 %

Anders, namelijk

8,33%

8%

Welk percentage van het jaarsalaris ontvangt u aan vakantiegeld?

96

4

100 %

Nee

Ja

Maakt u aanspraak op een bonus?

42

58
100 %

Beide

Collectieve prestatie

Individuele prestatie

Waarvan is uw bonus afhankelijk?�

70

25

 6
100 %

Nee

Ja

Maakt u aanspraak op een collectieve winstuitkering?

5

95

100 %

Nee

Ja

Ontvangt u naast uw salaris representatie-/onkostenvergoeding?

58

42
100 %

Tegemoetkoming reiskosten

OV/ NS-kaart
Mobiliteitsbudget

Lease-auto

Geen

Van welke mobiliteitsregeling 
maakt u gebruik?

10

41 33

13

100 %

100 %

Ik vind het belangrijk dat ik flexibel en 
werkplekonafhankelijk kan/mag werken

In heb voldoende ruimte om mijn 
werkzaamheden zelf in te plannen

Ik ervaar voldoende vrijheid in de wijze 
waarop ik mijn werkzaamheden uitvoer

Ik ervaar een goede balans
tussen werk en privé

24 12 41 186

2

2 5 18 33 42

11 12 41 35

92 14 40 35

77

56

26

15

Niet van 
toepassing/
weet ik niet�

Veel zorgenEnigszins zorgenGeen zorgen

Negatieve publiciteit

Ontgroening; er komen steeds minder jongere collega’s

Toenemende specialisatie

Bijblijven met professionele kennis en competenties

Onvoldoende budget om doelen te bereiken

Economisch klimaat

Bezuinigingen op arbeidsvoorwaarden

Bevriezing salaris

Reorganisatie c.q. ontslag�

Opkomst ‘digitale advocaat’

Concurrentie door rechtsbijstandsverzekeraars

Uw eigen leeftijd en concurrentie van (nieuwe) jonge collega's

Concurrentie door werknemers uit andere landen

Afname van vraag naar producten en diensten die uw bedrijf levert

Niet van 
toepassing/
weet ik nietBelangrijkEnigszins belangrijkOnbelangrijk

Uitdagende projecten

Sfeer/collegialiteit

Baanzekerheid

Minder filekilometers

Loopbaanmogelijkheden

Opleidingsmogelijkheden

Beschikbaarheid van nieuwe technologie

Mogelijkheid tot parttime werken�

Mogelijkheid om vanuit huis te werken

Flexibele werktijden

Bedrijfsreputatie

Ruimte voor ondernemerschap

Hoogte van het salaris

Deelname in winstdeling

Managementtaken

Administratie

Acquisitie

Rechtszaal

Overige activiteiten

Dossieronderzoek

Adviseren

Hoe is uw tijd, bij benadering, verdeeld 
over de volgende activiteiten?

Managementtaken

Administratie

Acquisitie

Rechtszaal

Overige activiteiten

Dossieronderzoek

Adviseren

Hoe is uw tijd, bij benadering, verdeeld 
over de volgende activiteiten?

8
5

32

23

13

11

8

8

5

32

23

13

11

8

100 %

Partner

Advocaat-medewerker

Advocaat-stagiaire

0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000

p75

p50

p25

p75

p50

p25

p75

p50

p25

p75

p50

p25

13Advocatie Magazine  december 2018 | Sdu

Advocatie.nl     



Tijdverdeling  
activiteiten

De tijd die de respondenten 
besteden aan verschillende 
activiteiten is de afgelopen 
drie jaren opmerkelijk stabiel. 
Adviseren neemt eenderde van 
de tijd in beslag, gevolgd door 
dossieronderzoek met 23%. 
Overige activiteiten, waaronder 
scholing, neemt 13% van de tijd 
in beslag.
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PO-punten

Ook opmerkelijk stabiel: de verdeling tussen advocaten die 
precies de verplichte PO-punten halen, en de groep die bui-
ten de PO-verplichtingen ook andere cursussen en opleidin-
gen volgt: 47% houdt het bij de ‘verplichte nummers’, 53% 
doet meer. Vorig jaar liep 59% wat harder dan het vereiste 
minimum.
Gevraagd naar de aard van de opleiding, zegt 77% van de 
respondenten dat die gericht is op het verwerven van nieuwe 
vakkennis. Op de tweede plaats staat het ontwikkelen van 
competenties en vaardigheden met 55%. Bijblijven is voor 
26% reden voor de gang naar de schoolbanken.
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56%
vrees afname 
relevantie

Zorgenkindjes

Wat baart advocaten zorgen? Is dat de afname van vraag naar de 
producten die ze in de aanbieding hebben, of maken ze zich zorgen over 
de opkomst van de digitale advocaat?
Grootste zorgenkind, net als voorgaande jaren: 56% van de respondenten 
maakt zich enigszins of veel zorgen over de afname van producten of 
diensten die het kantoor levert. Vorig jaar maakte 59% zich enigszins of 
veel zorgen op dit punt. Op plaats 2: het economisch klimaat. Precies de 
helft van de respondenten heeft hier enigszins of veel zorgen over.
Andere zorgenkindjes: de opkomst van de digitale advocaat (42% maakt 
zich enigszins of veel zorgen, een stijging van 6% ten opzichte van 
vorig jaar), onvoldoende budget om gestelde doelen te bereiken (39%), 
concurrentie van rechtsbijstandverzekeraars (35%) en negatieve publiciteit 
(31%). Spiegelbeeldig: concurrentie van werknemers uit andere landen, 
reorganisatie en ontslag en de opkomst van jonge werknemers geven de 
respondenten weinig tot geen aanleiding tot zorgen.
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99%
hecht aan sfeer 
en collegialiteit

Sfeer en geld

Voor de meeste deelnemers aan het onderzoek is 
de sfeer op het werk een doorslaggevende factor: 
99% geeft aan dat belangrijk (71%) of enigszins 
belangrijk (27%) te vinden. Ook niet oninteressant: 
2% vindt sfeer onbelangrijk.
Andere als belangrijk of enigzins belangrijk 
gekwalificeerde onderwerpen: het voorhanden 
hebben van uitdagende projecten, 
opleidingsmogelijkheden, flexibele werktijden 
en – uiteraard – de hoogte van het salaris. Bij dat 
laatste lijkt een soort ‘valse bescheidenheid’ zich 
van de respondenten meester te maken: 27% 
noemt het enigszins belangrijk. Bij elkaar opgeteld 
is de hoogte van het salaris voor 98% van de 
respondenten belangrijk of enigszins belangrijk.
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Het jaarinkomen van advocaten: 

VAST + VARIABEL
We hebben dit jaar in het onderzoek ook weer vragen gesteld 
over het jaarsalaris. Het vaste jaarsalaris – dat voor advocaat-
medewerkers en stagiaires wordt weergegeven voor zowel 
de percentielen 25, 50 en 75 – is een optelsom van het vaste 
maandbedrag dat mensen ontvangen, plus vakantiegeld, plus 
een eventuele vaste 13e en/of 14e maand.
 
Het totale jaarsalaris, dat te vinden is in de drie kolommen 
voor de percentielen 25, 50 en 75, is het vaste jaarsalaris plus 
eventuele bonussen en/of winstuitkeringen. Vast + variabel 
dus.

We kiezen er bij de advocaat-medewerkers voor om inko-
mens op drie niveaus te laten zien. De bedragen die te zien 
zijn in de kolom 25e percentiel, houden in dat in die functie 
een kwart van de respondenten minder verdient dan dat 
bedrag, en 75% van de respondenten méér. Het 50e percen-
tiel (of mediaan) wordt wel marktconform genoemd. Dit 
betekent dat 50% (de helft) minder verdient dan dat bedrag, 
en 50% (de helft) méér dan dat bedrag. Dezelfde logica geldt 
voor het 75e percentiel.

De salarissen op deze manier weergeven heeft twee voor-
delen: een gemiddelde wordt sterk beïnvloed door grote 
uitschieters – hetgeen veel minder het geval is als je werkt 
met percentielen – en de lezer krijgt een beeld van een soort 
bandbreedte in salarissen voor een bepaalde functie: als je 
het 25e en 75e percentiel laat zien, heb je een goed beeld van 
wat een ‘doorsnee’ medewerker in die functie verdient.

Bij de partners hebben we ervoor gekozen alleen de 50 e per-
centiel te laten zien. De uitschieters zijn daar dermate groot 
– vooral tussen de partners van de grote en partners van 
kleine kantoren – dat ze het beeld teveel vertekenen.
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Het 
speelveld:  
de arbeids-
markt

Naast de diverse onderzoeken 
die zich net als Werken in de 

Advocatuur richten op personen 
die werkzaam zijn binnen een 

specifieke beroepenveld of binnen 
een specifieke branche, voeren wij 

jaarlijks ook het HR Trendonderzoek 
uit. Een onderzoek, zoals de naam 

al doet vermoeden, gericht op 
HR-functionarissen waarbij gevraagd 

wordt naar dé HR-beleidsthema's 
die de agenda domineren, maar 

ook naar de visie van HR op de 
arbeidsmarkt. Voor 2018 is Privacy & 

Databeveiliging de topprioriteit. De 
nummer 2 van dit jaar, Versterken 

van de Arbeidsmarktcommunicatie 
en Employer branding, stijgt volgend 
jaar naar verwachting naar de 1e plek 

als belangrijkste HR-beleidsthema.

Dat de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor veel bedrij-
ven een stempel drukken op de HR-agenda mag weliswaar 
geen verrassing zijn, maar toch zagen we voor het derde jaar 
op rij dat de HR-professionals overvallen werden door het 
tempo van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Het aan-
tal respondenten dat aangaf momenteel problemen te erva-
ren met het vervullen van vacatures is met 71% niet alleen 
fors hoger dan in 2017 – toen ging het om 56%  –, het ligt 
ook aanmerkelijk boven de verwachting die HR-managers 
vorig jaar afgaf voor 2018; namelijk 63%. De respondenten 
voorzien voor 2019 een verdere toename van de wervings-
problematiek. In vier jaar tijd is het beeld wat dat betreft 
compleet omgekeerd. Waar in 2015 een kwart van de respon-
denten wervingsproblemen ondervond, geldt dat inmiddels 
voor driekwart van de organisaties.
Natuurlijk zijn er verschillen tussen sectoren, functiegroe-
pen en opleidingsniveaus, het gaat wat te ver om deze nu 
uitgebreid te behandelen (voor geïnteresseerden het digitale 
rapport is kosteloos beschikbaar op onze site https://www.

Essay Hans van der Spek –
 senior managing 

consultant Berenschot
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berenschot.nl/expertise/diensten/kenniscentrum/hr-trends/), 
maar de functiegroep die ten opzichte 2017 de sterkste stij-
ging heeft laten zien is met maar liefste 101% ‘Juridische 
zaken’.
17% van de organisaties geeft aan moeite te hebben om vaca-
tures in deze functiegroep ingevuld te krijgen. In 80% van de 
gevallen gaat het om vacatures op WO-niveau, de overige 20% 
betreft functies op HBO-niveau. Als we kijken naar sectoren, 
dan knellen de vacatures binnen de functiegroep juridische 
zaken het meest binnen ‘Openbaar Bestuur’ en ‘Kennisinten-
sieve dienstverlening’.
De toenemende spanning op de arbeidsmarkt zien we natuur-
lijk niet alleen terug als het om werving en selectie gaat, maar 
heeft ook zijn invloed op de uitdaging om bestaande mede-
werkers aan de organisatie te blijven binden. HR-professionals 
zagen de afgelopen jaren weinig problemen als het om 
behoud van personeel ging, maar inmiddels is er een groeiend 
aantal dat wél problemen ervaart. Deze trend zet zich naar 
verwachting volgend jaar door.

In de strijd om nieuwe medewerkers te krijgen en om bestaan-
de medewerkers voor de organisatie te behouden, wordt er 
nadrukkelijker aandacht besteed aan de zogeheten ‘Employee 
Experience’: de totale ervaring van een medewerker binnen 
een organisatie vanaf het eerste prille contact tot een eventu-
eel vertrek en zelfs daarna als alumnus. We zien organisaties 
die hun werknemers als (interne) klanten behandelen, hun 
HR-afdeling drastisch hervormen en de focus verleggen van 
administratieve processen naar strategisch HR gecombineerd 
met aandacht voor de medewerker en intern talent, met als 
een toename van werkplezier en productiviteit als resultaat.
Ook een kritische beschouwing van het arbeidsvoorwaar-
denbeleid, geïnspireerd op de uitkomsten van onderzoek als 
Werken in de Advocatuur kan organisaties helpen. Een beleid 
dat ‘one size fits all’ achter zich laat en zich richt op ‘different 

‘HR-proffessionals overvallen 
door tempo ontwikkelingen 
op de arbeidsmarkt’
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sizes for different people’, zonder dat dit u meer gaat kosten. 
Een beleid waarmee u echt de talenten aan u bindt.

De spelers: Werkenden in de advocatuur
De verschillende uitkomsten van de 2018-editie van het onder-
zoek Werken in de Advocatuur worden elders in dit magazine 
toegelicht. Berenschot en SDU voeren dit onderzoek al sinds 
2014 uit en dat biedt ons inzichten op ontwikkelingen over 
een langere termijn.
2017 vormde de afgelopen vijf edities het dieptepunt als het 
gaat om de beleving van een goede balans tussen werk-privé. 
In dat jaar was 40% van mening dat de balans goed was en 
40% dat de balans uit evenwicht was. Dit jaar ervaart 60% 
de balans als goed, een niveau dat we nog kennen uit 2014 
daarna zakte het richting de 50% en met een dip in 2017 op 
40%. Het onderzoek biedt geen uitsluitsel op de vraag of de 
balans daadwerkelijk verschoven is of dat er sprake is van een 
‘nieuwe normaal’ waarin de respondenten zich hebben gezet. 
Al jarenlang ligt het percentage van de tijd dat advocaten 
geacht wordt declarabel te zijn op 70%.
Daar waar de respondenten zich in 2014 veel zorgen maakten 
over de ‘economische omstandigheden’, ‘de afname van de 
vraag naar de geleverde producten en diensten’ en negatieve 
effecten op de arbeidsvoorwaarden, zien we dat men zich 
anno 2018 veel minder zorgen blijkt te maken, ondanks alar-
merende rapporten van instituten als het World Economic 
Forum omtrent de impact van digitalisering en robotisering op 
(de inhoud van) functies.

In het recente rapport ‘The future of Jobs report 2018’ wordt 
de functie van advocaat expliciet gekwalificeerd als overtollig 
(‘redundant roles’); en aandacht voor de 21th Century Skills is 
is geen thema dat erg leeft onder de respondenten. Over de 
opkomst van de digitale advocaat maakt slechts 7% van de 
respondenten zich grote zorgen, en met 5% scoort ook ‘het 
bij kunnen blijven met professionele kennis en competenties’ 
laag. Digitalisering kent ook een andere kant: voor meer dan 
de helft van de respondenten is de beschikbaarheid van nieu-
we technologie een factor die de mate van tevredenheid over 
het werk positief beïnvloedt.
Net als bij de andere (beroeps)groepen – en ook in lijn met 
de eerdere edities van dit onderzoek – zien we dat ‘sfeer en 
collegialiteit’ en ‘opleidingsmogelijkheden’ domineren als we 
vragen naar dé factoren die bepalend zijn voor de tevreden-
heid in het werk. De aangegeven wens tot arbeidsmobiliteit; ‘ik 
ben op zoek naar een andere baan’; is traditioneel relatief laag 
onder deze doelgroep (16%). Gemiddeld over alle beroeps-
groepen ligt deze rond de 25%.
Als we kijken naar de gegeven redenen voor de zoektocht dan 
zien we dat respondenten een gebrek aan ontwikkelingsmo-
gelijkheden ervaren. Waarbij opvalt dat salaris dit jaar een 
belangrijkere factor geworden is.

‘Different sizes  
for different  

people’

De aangegeven wens tot 
arbeidsmobiliteit is met 16% 
traditioneel relatief laag 
onder deze doelgroep

Gebrek aan kennis en ervaring op het gebied 
van GDPR belemmeren partijen om data 
te delen. De informatie voorziening wordt 
vertraagd, due diligence processen worden 
gefrustreerd en deadlines overschreden. 

Blacklining
Dé oplossing om documentatie veilig te 
delen is het blacklinen van persoonsinfor-
matie. Om elk risico uit te sluiten zien wij 
vaak dat alle vormen van persoonsgegevens 
worden geblacklined. Dit is een tijdrovend en 
ine�  ciënt proces, en in elk overname traject 
is tijd kostbaar. Door goede voorbereiding, 
begrip van wetgeving en e� ectieve besluit-
vorming kan veel tijd en daarmee kosten 
bespaard worden. Wij geven je een kijkje in de 
mogelijkheden.

Goede voorbereiding
Creëer inzicht in de informatie waarover je 
beschikt en die je wilt delen met een poten-
tiele koper. De vorm waarin je informatie 
deelt speelt hierbij een aanzienlijke rol. Maak 
arbeidsovereenkomsten onderdeel van een 
vendor due diligence rapport. Deel in geagg-
regeerde vorm alle benodigde informatie en 
laat de overeenkomsten zelf achterwege.

Begrijp de wetgeving
Ken de uitzondering- en rechtvaardigings-
gronden en weet welke informatie je mag 
delen en in welke context. Door een clausule 
in een personeelshandboek kan een werk-
nemer impliciet toestemming geven om zijn 

of haar persoonsgegevens te delen in geval 
van een fusie of overname. Ook een Privacy 
Statement, getekend door een customer, 
kan een dergelijke bepaling bevatten. Geeft 
een persoon toestemming, dan mogen zijn of 
haar gegevens gedeeld worden in de VDR.

Het delen van persoonsinformatie in elke 
vorm lijkt al snel in strijd met de GDPR, maar 
kan gerechtvaardigd worden.
Beoordeel de informatie die in context 
relevant kan zijn voor een potentiele koper 
om een volledige assessment uit te voeren. 
Denk aan persoonsgegevens van managers, 
de persoonlijke namen van aandeelhouders 
en handtekeningen van klanten. Deel deze 
informatie in zogenaamde Red Rooms 
of via Clean Teams en voldoe zo aan het 
proportionaliteitsvereiste.

E
 ectieve besluitvorming
Maar wie besluit nu welke informatie wel of 
niet gedeeld mag worden? Uitgangspunt is 
dat de verkoper verantwoordelijk is, maar 
deze heeft weinig tot geen ervaring met 
GDPR. De legal counsel verwijst al snel door 
naar een Privacy O�  cer. De Privacy O�  cer 
is echter niet betrokken bij het M&A-traject. 
The ROOM ondersteunt daarom alle partijen 
bij het maken van de juiste keuze. 
Ga goed voorbereid een due diligence traject 
in. Zo heeft een verkoper maximale controle 
over de informatie die hij deelt en is elke 
dataroom binnen no-time GDPR-proof.

Fusies en overnames stagneren 

door bezorgdheid over de naleving 

van privacywetgeving. Door de grote 

hoeveelheden data waarmee een 

M&A-traject gemoeid is, heeft een 

verkoper vrijwel geen inzicht 

in de persoonsgegevens waarover 

hij beschikt. Toch is de verkoper 

verantwoordelijk voor het delen 

van data in overeenstemming met 

de EU-gegevensbeschermings-

verordening (GDPR). Boetes zijn 

disproportioneel fors, waardoor de 

verkoper geen risico durft te lopen.

‘Een bank kan bij verkoop van 

een asset een boete krijgen van 

maximaal 4% van haar totale 

omzet. Dit is onevenredig hoog in 

vergelijking met de waarde van de 

asset.’

Benieuwd naar onze aanpak? 
Download onze Factsheet op 
www.theroom.nl/GDPR 
of mail naar GDPR@theroom.nl

The ROOM
020-3053810

GDPR en due diligence, 
meer dan blacklining

Ingezonden mededeling
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dataroom binnen no-time GDPR-proof.
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interview

Het wemelt in de advocatuur nog 
niet bepaald van de HBO-juristen. 
Toch hebben ze van sommige 
zaken meer kaas gegeten dan 
Wo’ers. De beroepsopleidingen 
zetten namelijk zwaar in op 
Legal Tech. Misschien dat 
de advocatenkantoren met 
de inzet van HBO’ers hun 
kennisdatabanken en CRM-
systemen in de toekomst beter 
leren gebruiken. 

Door Linus Hesselink

In de toekomst 
heeft de balie wél 
HBO-juristen nodig
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J
amal el Hannouche is enthousiast 
over HBO-juristen, zelfs voor ze zijn 
afgestudeerd. Hij heeft een klein 
kantoor, met twee advocaten op het 

gebied van met name familierecht en letsel-
schade, en heeft de afgelopen vier jaar maar 
liefst drieëndertig student-stagiairs gehad, 
van wie momenteel één HBO’er als werkne-
mer in dienst is gekomen.
El Hannouche: “De HBO-juristen beval-
len goed. Ze zien de stage als minder 
vrijblijvend. We dachten dat WO’ers meer 
gemotiveerd zouden zijn, omdat ze vrijwillig 
voor een stage kiezen, maar generatie Y is 
veeleisend. Ze vragen: ‘Kan dit niet anders? 
Kan het voor een kortere periode?’ Inhou-
delijk zien we niet veel verschillen: de stagi-
airs schrijven allemaal conceptadviezen en 
processtukken, natuurlijk begeleid door een 
advocaat. Wel zijn HBO’ers wat praktischer. 
Ze hebben vaak meer groepsopdrachten 
gedaan, waarbij ze ook databases hebben 
gebruikt, en bijvoorbeeld Excel. En je wilt 
klanten praktische adviezen geven en niet 
verzanden in juridische verhandelingen.”

Tech minded
Ook bij DAS kennen ze HBO-juristen van 
dichtbij. Woordvoerder Mireille Detrixhe: 
“Een aantal jaar geleden is het accent in de 
werving verschoven van WO naar HBO. Per 
jaar nemen we nu zo’n dertig HBO’ers aan, 
tegen ruim twintig WO’ers. HBO’ers heb-
ben vaak een praktischer manier van bena-
deren, ze hebben meer casus in hun studie 
gehad en kunnen daardoor vaak makkelijker 
dossiervragen oplossen.”

Maar op advocatenkantoren kom je verder 
nauwelijks HBO-juristen tegen. Bij rondbel-
len langs advocatenkantoren krijg je meestal 
nul op het rekest. Ondanks hun praktische 
inzetbaarheid en hun lagere (begin)salaris 
zijn HBO-juristen er dun gezaaid. Nog wel.

Op de Amsterdamse Zuidas is Steven ter 
Horst ‘head of innovation’ bij Houthoff. Hij 
heeft vooral te maken met projectmanage-
ment, kennis- en datamanagement en tech-
nologie: “Bij het legal project management 
hadden we twee vacatures voor studenten, 
in een ondersteunende rol, waarvan er één 
is vervuld door een HBO-rechtenstudent 
in zijn laatste jaar. Als ik vooruitkijk, zie ik 
wél veel kansen voor HBO-juristen met een 
legal tech-achtergrond, in het projectma-
nagement en procesondersteuning. Met de 
verdere ontwikkeling van legal tech zal er 
waarschijnlijk een keur aan nieuwe posities 
ontstaan. Bij legal pricing kan het een rol 
spelen en bij contract analyse en due dili-
gence. In het verzamelen en verwerken van 
data, de resultaten begrijpelijk weergeven, 
en ook in het trainen van de algoritmen kan 
de HBO-jurist een belangrijke rol spelen, 
omdat ik verwacht dat die meer tech min-
dend is.”

Heeft hij nu al ervaring met afgestudeerde 
HBO-juristen? “Nee, ze zitten nog niet in de 
professional support lawyer functies.”

Potentiële arbeidsmarkt
Legal tech is de toekomst, maar waar moet 
je het leren? De HBO’s die een rechtenop-
leiding verzorgen hebben zich aaneenge-
sloten in de ‘Legal Tech Alliantie’, waarin 
ze hun onderwijsaanbod op het gebied 
van legal tech proberen te versterken. En 
voor ontwikkeling van onderwijs in legal 
tech kende de Nederlandse Organisatie 
voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) 
dit voorjaar een ton toe aan Ivar Timmer, 
onderzoeker bij het lectoraat Legal Manage-
ment en hoofddocent bij de opleidingen 
HBO-Rechten en de master Legal Manage-
ment van de Hogeschool van Amsterdam. 
Ook de hogescholen Inholland en Leiden 
zullen meewerken aan de ontwikkeling.

De HBO-jurist wordt dus dé juridische 
ínformatietechnoloog? Ivar Timmer: “We 
doen nu al veel aan legal tech-vaardigheden, 

zoals beslissingsondersteuning, zoeken 
in databanken, contractsoftware. Dat kom 
je bij universiteiten niet veel tegen. En de 
komende drie jaar verdrievoudigen we de 
onderwijstijd en tijd het aantal studiepunten 
ervoor. We komen ook met een vak als ‘big 
data in de rechtspraktijk’, over geavanceer-
de zoeksoftware voor het doorploegen van 
documenten, bij due dilligence maar ook 
bijvoorbeeld voor de afhandeling van WOB-
verzoeken.”

De opleiding HBO Rechten begon in 2002, 
dus de eerste lichtingen verschenen op de 
arbeidsmarkt toen de crisis inzette. “Dat 
was het slechtste moment om een nieuwe 
beroepsgroep op de markt te zetten,” 
aldus Timmer. Juristen van de universiteit 
verdrongen elkaar, en ze verdrongen de 
HBO-juristen. “Voor de advocatuur denk ik 
dat we nu richting de 600 posities gaan die 
potentieel geschikt zijn voor HBO-juristen 
– al worden ze lang niet allemaal door hen 
ingevuld.”

Tot en met 2016 hebben de HBO’s Rech-
ten een kleine 12.000 alumni afgeleverd. 
Ongeveer de helft ervan gaat door naar de 
universiteit, en de meeste pure HBO-juris-
ten belanden in overgrote meerderheid bij 
gemeenten en andere overheden. Een uitge-
breid onderzoek van onder anderen Timmer 
van voorjaar 2016 schetste de potentiële 
arbeidsmarkt voor HBO-juristen. Er waren 
toen 10.000 alumni HBO-rechten. Volgens 
het onderzoek zouden tussen de 3000 en 
5100 alumni bij gemeenten ‘een (zeer) 

DAS: Accent 
in de werving 

verschoven van 
WO naar HBO

Hans-Martijn Roos (Legadex).
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goede kans (…) maken als een vacature nu 
vrij zou komen’. Bedrijfsleven: 400 – 800, 
rechtsbijstandsverzekeraars: 100 – 400. 
Slechts tussen de 300 en 600 alumni zou-
den een plek moeten kunnen vinden in de 
advocatuur. Bij 17.000 advocaten laten we 
zeggen 500 plaatsen voor HBO-juristen – 
één op de ruim dertig functies die geschikt 
zouden zijn voor HBO’ers. 

Dossiers draaien
Hans-Martijn Roos heeft veel ervaring met 
beide soorten juristen. Hij is partner bij 
Legadex, een juridische dienstverlener die 
de diensten van bedrijfsjuristen of parale-
gals in projectvorm ter beschikking stelt aan 
het bedrijfsleven, al dan niet samen met 
advocatenkantoren. Hun werk heeft altijd 
juridisch-inhoudelijke aspecten en een werk-
procesmatige kant waar steeds moderne 
software bij komt kijken. Roos is bovendien 
verantwoordelijk voor een beroepsopleiding 
voor paralegals, opgezet door Legadex en 
uitgevoerd samen met onderwijsinstituten.

“We hebben dertig mensen in dienst, voor 
een derde van oorsprong HBO-juristen, van 
wie sommigen nog doorstuderen. Het aan-
deel HBO-juristen neemt bij ons wel toe, 
en dat begint bij de junioren. Zo’n vijf van 
onze collega’s zijn senior, tien junior en de 
rest heeft tussen twee en zes jaar ervaring. 
Naar mijn idee doen de universiteit en ook 
het HBO nog te weinig aan legal tech, maar 
HBO’ers hebben vaak wel een pragmati-
scher aanpak. Ze zijn goed in informatiema-
nagement. Ze kunnen snel en goed zoeken 
in documenten en daar handige software 
voor gebruiken. Ook kunnen ze goed rap-
porteren en een stuk samenvatten. Wij mer-
ken dat HBO’ers op verschillende niveaus 
even goed inzetbaar zijn als WO’ers, maar 
wel met een goede opleiding, liefst ‘on the 
job’.”

Nationale Nederlanden en ‘executive search 
consultancy’ firma Legal People blijken bij 
navraag niet te werken met HBO-juristen. 
Anders dan YER. Heleen Hox is daar de 
consultant voor het vakgebied Insurance, 
waarbij ze onder andere letselschadebe-
handelaren bemiddelt, “een branche waar 
WO’ers in het begin nogal moeten schake-

len”. Hox: “Ze hebben dan vaak nog weinig 
werkervaring. Een stage op een advoca-
tenkantoor werkt net even anders – bij een 
verzekeraar moet je in no time dossiers 
draaien en daar is in beginsel een pragma-
tischer insteek vereist. HBO’ers hebben 
een voorsprong, maar WO’ers ontwikkelen 
zich vaak sneller en groeien sneller door, 
waardoor ze vaak eerder zware zaken gaan 
behandelen. Uiteindelijk trekt het gelijk.”

Kijken in de doos
Dus dat is het beeld: er is in de advocatuur 
nog nauwelijks plek voor HBO-juristen, 
minder dan bij sommige andere juridische 
dienstverleners, mede doordat de (beschik-
bare) technologie nog niet wordt gebruikt. 
Dat kan dus veranderen, volgens Ivar Tim-
mer. “Een van de redenen dat die software 
niet wordt gebruikt is dat de juiste professi-
onals ontbreken, zoals applicatiebeheerders 
die ook beschikken over juridische kennis 
en vaardigheden.”

Maar dat vergt wel een andere organisatie. 
“Een heel groot deel van de balie bestaat uit 
eenpitters en kleine kantoren die regelmatig 
op verschillende rechtsgebieden actief zijn. 
Dit is anno 2019 niet meer de meest effici-
ente manier om rechtshulp te organiseren. 
De Raad voor Rechtsbijstand zou toevoegin-
gen alleen kunnen toewijzen aan kantoren 
die aantonen dat ze zo efficiënt mogelijk 
werken, met onder andere differentiatie 
in werkzaamheden van paralegals. Zo’n 
omslag zou zeker op weerstand stuiten, 
maar ik denk dat dat de goede richting is.”

In de zorg is er al veel meer sprake van 
functiedifferentiatie, daar leidt samenwer-
king tussen HBO’ers en academici volgens 
Timmer al tot meer kwaliteit en kostenef-
fectiviteit. “Ik verwacht dat ook de diffe-
rentiatie in de juridische sector op termijn 
zal toenemen, door toenemende inzet van 
technologie en de noodzaak om de kosten 
te beheersen.”

Timmer voorziet voor juridische afdelingen 
een groeiende behoefte aan “legal operati-
ons officers, voor de operationele kant van 
de rechtspraktijk”. En Hans-Martijn Roos 
noemt onder andere de “legal data analyst 
– die is nu al hot in Engeland en de VS. De 
jurist zal niet door een machine worden 
overgenomen, maar de jurist moet wel leren 
hoe de machine werkt.”

Dat blijft een taak voor de opleidingen, 
stelt Roos. “De opleiding zou meer kunnen 
focussen op wat bij legal tech de onderlig-
gende principes zijn. Bijvoorbeeld: is het 
al dan niet rule based? Gaat het om een 
beslisboom? En hoe werken algoritmes en 
machine learning als het gaat om het dis-
tileren van de logica uit een grote hoeveel-
heid data? Een jurist moet eerst snappen 
hoe de techniek werkt, moet in het doosje 
kunnen kijken, kunnen zien wie er wat 
heeft ingestopt, voor hij er vertrouwen in 
krijgt dat de techniek hem helpt. Dat vergt 
praktijkoefening met data. Dan kun je leren 
dansen met de machine.”

‘HBO’ers hebben 
een voorsprong, 

maar WO’ers 
ontwikkelen zich 

sneller’

Ivar Timmer
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le g a l  s e a rc h

Terra Legal Search is een betrouwbare 
specialist in het bemiddelen van advocaten, 

notarissen, kandidaat-notarissen 
en bedrijfsjuristen. 

Terra Legal Search, een executive search bureau voor:

Kantoren die moeite hebben om de juiste juridische professional te vinden. Hoe moeilijker de 

opdracht, hoe beter wij onze waarde kunnen bewijzen.

Juridische professionals die een carrièrewissel overwegen. Vrijblijvend begeleiden wij je bij 

het zoeken naar een passende vervolgstap, waarbij wij onverwachte deuren weten te openen.

Terra Legal Search | Utrechtseweg 223-A | 3818 EE Amersfoort

terra@terrasearch.nl | 085-070 25 97 (buiten kantooruren 06-209 58 965)

Kijk voor meer informatie over de vacatures op www.terralegal.nl 

Advocaat Ondernemingsrecht

Advocaat IE/ICT

Advocaat Ondernemingsrecht

Advocaat Vastgoed

NIEUWE VACATURES
Wij zoeken ervaren advocaten met (direct) partnerperspectief voor:

Advocaat Ondernemingsrecht Advocaat Douane

Advocaat Voedsel en Waren



Kleos

De benchmark geeft u onder andere inzicht in:
 • de uurtarieven van advocatenkantoren uitgesplitst per rechtsgebied en regio
 •  de groeiverwachting van advocatenkantoren aangaande personeelsbestand, 

omzet en winst
 • het geschreven aantal declarabele uren per dag per rechtsgebied
 • het aantal dossiers per fee-earner per jaar
 • de wijze waarop advocatenkantoren het komende jaar willen groeien

Uit nieuwsgierigheid over de prestaties van kleine en middelgrote advocatenkantoren 
ontstond het idee om een benchmark op te zetten. Dit als tegenhanger van ‘de Stand 
van de Advocatuur’, welke is toegespitst op grote advocatenkantoren. Kleine en middel-
grote advocatenkantoren in Nederland zijn over het algemeen positief gestemd over de 
markt en diens groeiambities voor het komende jaar. 

Wij helpen u, met onze praktijkmanagementsoftware Kleos, graag verder om deze 
ambities te verwezenlijken.
 
Kleos is Europees marktleider op het gebied van praktijk en dossierbeheer software. 
Maar wij helpen u graag verder/met meer dan alleen het bieden van goede functio-
naliteiten. Zo denken wij met uw kantoor mee over hoe we uw declarabele uren per dag 
kunnen verhogen door middel van onze rapportages en onze Kleos app. Ook kijken 
we samen naar hoe uw prestaties zich verhouden tot de beste en gemiddelde cijfers 
binnen uw rechtsgebied, regio of kantoorgrootte.

Onze accountmanagers en consultants gaan het gesprek graag met u aan.

https://www.kleos.wolterskluwer.com/nl/neem-contact-met-ons-op/

Wat is de positie 
van uw kantoor 
in de markt?
Hoe ontwikkelt de advocatuur zich vanuit een bedrijfseconomisch perspectief en hoe 
past uw kantoor daartussen? Voor het eerst is deze vraag onderzocht specifi ek voor 
kleine en middelgrote advocatenkantoren in Nederland. In het Benchmark Advocatuur, 
uitgevoerd door Wolters Kluwer gaven in totaal 222 advocatenkantoren uit Nederland 
hun input.

WK1231 Adv_Kleos_Benchmark_A4.indd   1 14-11-18   14:11



Drieluik jonge partners

Voor de nieuwe generatie advocaten is 
partnerschap niet vanzelfsprekend. Advocatie 
Magazine vroeg drie jonge partners naar hun 
road to succes. Opvallende gemene deler: de 
behoefte aan een goede balans tussen werk en 
privé. ‘Niks makkelijker dan verzanden in je 
werk.’

Door Ronne Theuni

Fotografie: Hilbert Krane

“Als partner 
durf ik ‘nee’ te 
zeggen tegen 
onrealistische 
deadlines”

drieluik
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Angela Minderhoud-Verkaik (36) werd 
afgelopen jaar niet alleen partner 
bouw- en vastgoedrecht bij Straatman 
Koster Advocaten, maar ook assistent-
voorganger bij een grote kerk in 
Rotterdam. “Voor mij is partnerschap 
niet het ultieme doel in het leven.”

“Het heeft zo zijn voordelen om als vrou-
welijke advocaat in de bouwwereld te wer-
ken. Ik heb een gunfactor en krijg daarom 
makkelijker iets gedaan: een projectleider 
gaat graag voor me aan de slag. Als er al 
eens vervelend wordt gereageerd, maak ik 
een stevige opmerking terug, dat kan daar 
prima. Dat ik nu partner ben, helpt zeker.

Toen ik in 2007 bij Houthoff begon op 
bouwrecht, wist ik meteen dat ik daarin ver-
der wilde. Partnerschap was nog niet aan de 
orde, ik zag wel hoe het liep. Toen de sectie 
bouw- en vastgoedrecht bij Houthoff steeds 
kleiner werd, ben ik in 2014 overgestapt 
naar Straatman Koster. Ik was zwanger van 
mijn oudste zoon, maar dat was geen pro-
bleem: na een paar maanden ging ik met 
verlof en keerde daarna weer terug.

Acquisitie ging me vrij goed af, onderne-
merschap zit bij mij in de familie. Als part-
ner bepaal je je eigen deadlines en werk 

je aan zaken die je zelf leuk vindt, anders 
besteed je ze wel uit. Die vrijheid sprak me 
enorm aan. Daarom besloot ik op te gaan 
voor partner.”

Zelfverzekerder
“Inmiddels had ik mijn tweede kind 
gekregen. Daar had ik uiteraard wel over 
nagedacht: als een zwangerschap het part-
nerschap in de weg stond, dan zij dat zo. 
Na mijn tweede verlof heb ik mijn praktijk 
snel uitgebouwd en mijn omzettargets 
gehaald, maar in de vierenhalf jaar bij 
Straatman Koster ben ik toch acht maan-
den afwezig geweest. Toen ik eind vorig 
jaar hoorde dat ik benoemd zou worden, 
vond ik dat dan ook best bijzonder.

Mijn titel legt bij nieuwe cliënten extra 
gewicht in de schaal. Dat is fijn, want ik 
heb een jonge uitstraling en ben klein van 
stuk, dus cliënten zagen me niet direct 
aan voor partner. Af en toe ga ik lunchen 
met Marielle Koppenol-Laforce, partner bij 
Houthoff. Zij coacht mij en het is fijn om 
met haar te kunnen sparren over het part-
nerschap. Als partner durf ik eerder ‘nee’ te 
zeggen tegen onrealistische deadlines, of 
een afspraak te verzetten als mijn kind ziek 
is. Dat begrijpen cliënten echt wel, weet ik 
nu.”

Roeping
“Officieel werk ik vier dagen. Regelmatig 
werk ik thuis, ‘s avonds of in het weekend, 
of ik schuif met mijn parttimedag. Omdat 
mijn output heel goed meetbaar is, kan 
ik werk en privé goed met elkaar combi-
neren. Sinds een half jaar zijn mijn man 
en ik ook assistent-voorgangers van een 
grote kerk in Rotterdam, dat zien wij als 
onze roeping. Hij is daar, naast zijn studie 
theologie, inmiddels fulltime mee bezig 
en ik zoveel mogelijk. Dat vraagt enorm 
veel van ons als gezin, dus planning is 
essentieel. We krijgen hulp van de opa’s 
en oma’s, en we blokken zelfs vrije tijd 
in onze agenda’s. Zaterdag is voor ons 
gezin, zondag is voor de kerk: dat is nu 
ook een werkdag.

De bedoeling is dat mijn man ik op den 
duur onze huidige voorgangers opvolgen. 
Hoe dat eruit gaat zien, weet ik nog niet. 
De zaken als partner gaan nu heel goed, 
dus ik kan nog niet zeggen welke keuze ik 
over een paar jaar zal maken. Het contrast 
is groot tussen mijn zakelijke cliënten en 
daklozen die ik in de kerk spreek, maar 
beide werelden horen bij mij. Voor mij is 
partnerschap in ieder geval niet het ultie-
me doel in het leven.”
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Jonathan Heeringa (40) werd op 1 mei 
2018 benoemd tot partner International 
Capital Markets bij Allen & Overy. 
Doordeweeks werkt hij ‘s nachts door 
als het moet, maar het weekend is voor 
zijn gezin. “Ik kan mijn agenda nu beter 
zelf sturen.”

“Een paar weken geleden was mijn dochter 
jarig en vierden we op vrijdagmiddag haar 
verjaardagsfeestje in het zwembad. Dan 
ben ik gewoon even uit de lucht. Dat is ook 
de luxe van senioriteit: omdat ik nu partner 
ben, kan ik mijn agenda beter zelf sturen.

In 2003 ben ik direct na mijn studie bij 
Allen & Overy begonnen, op de sectie waar 
ik nu nog steeds zit. De wens om partner 
te worden had ik niet vanaf dag één. Ik 
verplaatste steeds mijn horizon: eerst mijn 
stage afmaken, daarna senior medewerker 
worden. In 2009 heb ik een jaar op ons 
kantoor in Londen gewerkt en langzaam 
groeide mijn ambitie richting partnerschap.

Ik vind het werk waanzinnig leuk, en het is 
een mooie stap om vervolgens als partner 
je eigen winkel te krijgen. Je mag dan niet 
alleen de koers bepalen van je eigen prak-

tijk, maar ook van het kantoor op lokaal en 
internationaal niveau. In de aanloop naar 
het pensioen van de partner op mijn sectie, 
ben ik daarom twee jaar geleden bewust 
steeds meer de kar gaan trekken.”

Mooiste moment
“De vrijdagavond dat ik, thuis op de bank 
met mijn vrouw, te horen kreeg dat ik part-
ner werd, is het mooiste moment uit mijn 
carrière tot nu toe. Zowel van kantoorgeno-
ten als van cliënten en andere kantoren ont-
ving ik mails, appjes en zelfs champagne. 
Ook voor mijn team was ik blij, want zonder 
hen had ik überhaupt geen business case 
gehad. Mijn benoeming gaf niet alleen rust 
in mijn hoofd, maar ook in het team. Ik 
wilde graag aan de knoppen draaien, dus 
als dat hier niet was gelukt, was ik zeker 
niet gebleven.

Vanuit A&O zijn er verschillende oplei-
dingsprogramma’s voor jonge partners, 
bijvoorbeeld op het gebied van people 
management en business development. Die 
onderdelen geven mijn werk een nieuwe 
dimensie. Mijn eerste partnervergadering 
vond ik heel cool: nu hoorde ik er ook bij 
en werd ook naar mijn mening gevraagd. Ik 

had geen last van bewijsdrang, het voelde 
juist als een blijk van vertrouwen dat ik was 
benoemd.”

Stap vooruit
“Ik geloof niet dat ik het als jonge partner 
over een heel andere boeg gooi dan mijn 
voorgangers. Wel vind ik bijvoorbeeld dat 
we ook in de advocatuur meemoeten met 
alle technologische ontwikkelingen, daar 
verdiep ik me dan ook graag in. En ik pro-
beer een stap vooruit te zetten qua work-life 
balance. Niks makkelijker dan verzanden 
in je werk, maar ik vind het belangrijk om 
regelmatig mijn kinderen van vier en zeven 
naar school te brengen en ze ‘s avonds voor 
te lezen. Samen eten red ik nooit.

Als het moet, werk ik doordeweeks ‘s nachts 
door. Maar het weekend is voor mijn gezin: 
dan breng ik mijn zoontje naar voetbal en 
haal ik de tijd met mijn kinderen in. Op 
maandag zit ik dan wel regelmatig om 
zeven uur ‘s ochtends op kantoor om het 
werk in te halen, wat dat betreft had ik dan 
toch beter op zondag kunnen gaan werken. 
Maar als het even kan, hou ik mijn weekend 
vrij. Dan begint mijn werkweek maar wat 
vroeger.”
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Toen Laura de Jong (36) als student 
werd gevraagd naar haar toekomst-
plannen, antwoordde ze: partner 
worden. En zo geschiedde. Tien jaar 
na haar indiensttreding bij AKD, werd 
Laura op 1 juni 2018 benoemd tot 
partner M&A. “Ik ben op kantoor altijd 
mezelf.”

“Mijn eerste partnervergadering herinner 
ik me nog precies. Jarenlang had ik me een 
voorstelling gemaakt van wat er allemaal 
gebeurde achter die gesloten deur, en nu 
zat ik ineens aan tafel tussen de ‘grote 
mensen’. Het bleek het een normale, keurig 
georganiseerde vergadering te zijn. Dat was 
een grappige gewaarwording.

Al tijdens mijn studie wist ik dat ik partner 
wilde worden. Toen ik bij AKD solliciteerde, 
gaf ik dat dus als antwoord op de vraag hoe 
ik mijn toekomst zag. Ik werd aangenomen 
en was vanaf toen alleen nog maar met 
mijn werk bezig. Ik wilde gewoon de aller-
beste worden in mijn vakgebied, internatio-
naal ondernemingsrecht. Door de stress en 
onregelmatigheid die kleven aan de M&A-
praktijk, leidde ik in die jaren een behoorlijk 
ongezond bestaan.

In 2013 ging het mis. Ik bleek een variant van 
de ziekte van Crohn te hebben ontwikkeld en 
belandde in het ziekenhuis. Daar realiseerde 
ik me dat ik dingen anders moest gaan aan-
pakken. Ik bleef hard werken, maar nam ook 
weer tijd om te sporten. Ik leerde grenzen 
aan te geven en ontdekte bijvoorbeeld dat 
het OK was als ik zei dat ik een opdracht pas 
later kon oppakken. Uiteindelijk werd het 
werk daar immers ook beter van.”

Partnerambities
“De partners waarvoor ik werkte, vroegen in 
2016 of ik nog steeds partnerambities had. 
Die had ik zeker: ik wil mijn horizon blijven 
verbreden. Niet als een werkmier blijven zit-
ten, maar het avontuur aangaan en steeds 
nieuwe doelen nastreven. Ik wilde daarom 
absoluut opgaan voor partnerschap, 
maar op dat moment was ik nét zwanger. 
Daarom spraken we af om het businessplan 
voor mijn partnerschap op te schuiven tot 
na mijn verlof. Toen ik uiteindelijk ander-
half jaar later benoemd werd, was dat een 
geweldige ontlading. Het was me gelukt!

Als partner ben je ook ondernemer en 
betrokken bij de strategie en beleid van 
kantoor. Ik stuur drie junioren aan, dat 

vind ik heel leuk. Soms ben ik daarin iets 
te familiair, ik moet er wel op letten dat ik 
in deze nieuwe verhoudingen de hiërarchie 
bewaak, Maar dat ongedwongene past ook 
bij mij, ik ben op kantoor altijd mezelf. Als 
partner durf ik me intern wel steviger uit te 
spreken, ik stuur nu bijvoorbeeld makkelij-
ker die kritische e-mail.”

Moederschap
“Ik ben bewust alleenstaande moeder. 
Ik wilde niet langer wachten op de juiste 
man en wilde heel graag moeder worden. 
Mijn zoon is nu anderhalf en ik werk vijf 
dagen. Vier kon wel, maar dat wilde ik niet: 
dan ben je op je vrije dag alsnog de hele 
dag in de lucht. Mijn zoon gaat nu twee 
dagen naar de crèche en drie dagen naar 
mijn ouders. Zij halen hem ook op uit de 
crèche, we eten elke avond met z’n vieren. 
Daarna gaat mijn zoontje thuis naar bed 
en als het nodig is, ga ik weer aan het 
werk.

In het weekend zijn we altijd met met z’n 
tweeën. Urgente zaken pak ik eventueel ’s 
avonds op, maar ik laat mijn telefoon over-
dag zoveel mogelijk met rust. Dan krijgt 
mijn zoon mijn exclusieve aandacht.”
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essay

Het is tijd 
voor andere 
advocaten: 
same law, 
different  
lawyers

Voor Nederlandse advocaten 
zijn sfeer op het werk, een 

goede reputatie van het 
kantoor, goede opleidings- en 

loopbaanmogelijkheden en 
het voor handen hebben van 

uitdagende projecten heel 
belangrijk. Die belangrijk 

gevonden aspecten zouden – ook 
op de Zuidas – wel eens steeds 

meer buiten het traditioneel 
juridische gebied kunnen 

komen te liggen, in aanpalende 
gebieden. Om met een recente 

reclame-uiting van Hogan 
Lovells te spreken: same law, 

different lawyers.

In de week van 19 november 2018 behandelde de Tweede 
Kamer de Begroting Justitie en Veiligheid 2019. De ambities 
zijn groot en duidelijk. De rechtspleging moet beter voor de 
burger. Meer de problemen oplossend, minder gepolariseerd, 
met maatschappelijk effectievere rechtspraak. Een voorstel 
voor een nieuw stelsel van rechtsbijstand, gepresenteerd op 9 
november 2018, is een grote stap in deze transitie.
De hoofdlijn van het voorstel is dat er rechtshulppakketten 
komen. Uitgangspunt hierbij is dat een rechtshulppakket voor-
ziet in een behandeling van een probleem voor een integrale 
prijs. In een rechtshulppakket kunnen meerdere interventies 
zitten, zoals hulp door een advocaat, het uitwerken van voor-
stellen voor een oplossing, toegang tot arbitrage, bindend 
advies of mediation en voorbereiding van een beslissing door 
een rechter. De rechtshulppakketten kunnen gesubsidieerd 
worden, maar kunnen ook op de commerciële markt komen 
voor de middeninkomens. De bedoeling is dat rechtshulp-

verleners in grotere samenwerkingsverbanden gaan werken, 
zodat er ruimte komt voor specialisatie en ontwikkeling van de 
goede pakketten.
Wat me aanspreekt in het idee van een rechtshulppakket, is de 
nadruk op het bereiken van oplossingen ongeacht de omvang 
van de juridische component daarbij en de nadruk op integra-
liteit en de daarvoor benodigde multidisciplinariteit.
Interessant voor de gefinancierde rechtsbijstand zullen velen 
onder u zeggen, maar wat moeten we daarmee in de commer-
ciële advocatuur? De gedachtegang achter de rechtspakketten 
én de vorm waarin ze worden gegoten, zouden wel eens net 
zo hard opgeld kunnen doen en bruikbaar kunnen zijn in de 
gehele hulpverlening, juridisch en niet-juridisch, gefinancierd 
of op de commerciële markt. Daarmee kunnen zij van invloed 
zijn op de verdienmodellen, de inhoud van het werk in de 
advocatuur én de benodigde kennis en vaardigheden van 
advocaten.

Essay Arthur Hol – 
advocaat/partner bij 

De Koning Vergouwen 
Advocaten en Managing 

Director HRM College
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Casus
Mijn gedachten gaan uit naar een casus in mijn commer-
ciële ondernemingspraktijk, waarin een integrale oplossing 
vanuit meerdere disciplines waardevoller bleek voor de klant 
dan de traditioneel-juridische blik, aanpak en oplossing.
Ik kreeg van een vaste klant, een Nederlands dochterbedrijf 
van een buitenlandse multinational, de vraag om te helpen 
met het updaten van hun algemene verkoopvoorwaarden. 
De natuurlijke neiging is dan: vanuit de traditioneel inhou-
delijke opleiding en vorming interne of juridische databan-
ken af te struinen naar voorbeelden van zo veel mogelijk 
dichtgetimmerde algemene inkoop- of verkoopvoorwaarden, 
en deze dan met lichte aanpassing toepasbaar maken voor 
de cliënt.
Die cliënt voelt zich vaak overdonderd door alle slimmighe-
den in het contract en legt de innerlijke stem – die fluistert 
dat dit toch niet helemaal lijkt aan te sluiten bij de gang van 

zaken in de eigen ondernemingspraktijk of de eigen waar-
den – het zwijgen op. Aan de vraag is immers voldaan?
Ik koos ervoor om eerst vragen te stellen. Mijn eerste vraag 
was: welke organisaties zijn jullie belangrijkste klanten en wat 
vinden zij belangrijk? Het antwoord van mijn cliënt luidde: de 
grote oliemaatschappijen waarvoor wij werken. Mijn reactie 
was: dan is het waarschijnlijk zinvoller om met die klanten om 
de tafel te gaan zitten met alle verschillende betrokken afdelin-
gen – verkoop, inkoop, de financiële en de productieafdeling 
–om samen met hen te kijken waar de kansen liggen, wat de 
risico’s zijn en hoeveel last of hulp wij hebben van de bepalin-
gen in algemene voorwaarden.
Vervolgens zijn we de dialoog aangegaan met elk van de 
spelers, met als insteek dat bepalingen uit de algemene voor-
waarden moeten worden vervangen door bepalingen die meer 
recht doen aan het goed beargumenteerde belangen van de 
organisatie die ik als cliënt had. De slagingskans daarvan is 

‘De gedachte achter 
rechtspakketten is bruikbaar 
in commerciële advocatuur’
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Netlaw: 30 jaar succesvol
samenwerken in concurrentie 

Het oudste Nederlandse netwerk van onafhankelijke 
advocatenkantoren bestaat uit meer dan 350 advocaten die verbonden 
zijn aan veertien advocatenkantoren verspreid over heel Nederland. 
Samen verenigd in één vereniging. Al 30 jaar bewijzen zij dat 
onafhankelijkheid en samenwerking prima samen kunnen gaan.

Opgericht in 1989 was de doelstelling om in elk arrondissement een 
deelnemend advocatenkantoor te hebben. De kantoren moesten 
voldoen aan een aantal criteria voor omvang, kwaliteit en standing in 
de eigen regio. 

netlaw.nl 

Kwaliteit en betrouwbaarheid
De bij Netlaw aangesloten kantoren 
onderscheiden zich door hun kwaliteit 
en betrouwbaarheid. Niet voor 
niets bestaat het merendeel van de 
aangesloten kantoren al langer dan de 
meeste andere kantoren in hun regio. 
De kantoren versterken elkaar door 
middel van kennisdeling. Zowel 
juridisch inhoudelijk, als op het vlak van 
bedrijfsvoering en Human Resources. Op 
arbeidsvoorwaarden wordt doorlopend 
gebenchmarkt, en de ontwikkelingen 
op het gebied van AI en automatisering 
worden gezamenlijk op de voet gevolgd. 
De kantoren werken samen op het 
terrein van aankomende wetswijzigingen 
en de productontwikkeling die deze 
met zich mee brengen. Ondersteunend 
personeel ontmoet elkaar kantoor
overstijgend om elkaar scherp te houden 
op de nieuwste ontwikkelingen en 
klantgerichtheid. 

Investeren in kennis
Binnen Netlaw is de NetlawAcademy® 
opgericht. Alle advocaten van de lidkan
toren kunnen onbeperkt deelnemen aan 
de circa 90 opleidingen die de Netlaw
Academy® elk jaar organiseert. Op elk 
rechtsgebied worden jaarlijks meerdere 
kwalitatief hoogstaande opleidingen 
georganiseerd. Daarnaast organiseert de 
NetlawAcademy opleidingen op het vlak 
van beroepsvaardigheden en persoon
lijke effectiviteit.

(Inter)nationaal netwerk
De aangesloten kantoren hebben relaties 
met advocatenkantoren over de hele 
wereld. Alle Netlawleden maken gebruik 
van elkaars buitenlandse relaties, waar
door een groot internationaal netwerk 
voorhanden is. 

Voor jonge advocaten
De jongere advocaten van Netlaw heb
ben zich verenigd in YoungNetlaw. Zij 
ontmoeten elkaar tijdens bijeenkomsten 

met een voor hen relevant onderwerp  
en netwerken aansluitend op een  
bijzondere locatie.

Netlaw is trots op haar dertigjarig 
bestaan. Het 6e lustrum van onze mooie 
vereniging wordt volgend jaar dan ook 
uitvoerig gevierd. 

Meer weten over Netlaw of denkt u dat  
u mogelijk een Netlawkantoor bent?

Kijk op www.netlaw.nl of bel of mail  
naar Netlawdirecteur Sander van Essen. 
085303 84 74, s.vanessen@netlaw.nl

netlaw

Adriaanse van der Weel, Alderse Baas, Benthem Gratama, De Kempenaer, Geelkerken Linskens, Holla, KBS, 
Kneppelhout & Korthals, Okkerse & Schop, Pot Jonker, Schenkeveld, Sjöcrona van Stigt, Ten Holter Noordam, Wieringa

netlawnetlaw

law

Ingezonden mededeling
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veel groter dan dat een groot bedrijf accepteert dat tegen veel 
kosten dichtgetimmerde algemene voorwaarden van een veel 
kleinere klantorganisatie de onderlinge verhoudingen gaan 
regelen, met ook nog een buiten toepassing verklaring van 
hun eigen algemene voorwaarden. Je verplaatsen in de positie 
van de ander én met die ander de dialoog aangaan is vaak 
effectiever dan het monomaan inzetten op je eigen belang, al 
helemaal wanneer je onderhandelingspositie daar niet naar 
lijkt te zijn.
Mijn tweede vraag was: wie moeten er bij jullie in de orga-
nisatie met deze algemene voorwaarden gaan werken? Die 
mensen kregen een workshop, verzorgd samen met de 
internationale compliance manager van de organisatie, met 
als insteek het ontwikkelen van begrip voor wat collega’s 
in de verschillende afdelingen van elkaar nodig hebben om 
gezamenlijk te komen tot levering van een zo goed mogelijke 
dienst aan de klant. Van daaruit konden we afspraken maken. 
De uitkomst was onder meer een gezamenlijk gedragen 
kans- en risicomatrix, samenhangend met bepalingen uit de 
algemene voorwaarden van de eigen organisatie én die van de 
belangrijkste klantorganisaties.
Er werden afspraken gemaakt, bijvoorbeeld: voordat toezeg-
gingen worden gedaan over het halen van deadlines, wordt 
vanuit de afdeling verkoop eerst goed overlegd met de afde-
ling productie, zodat een gezamenlijke prioriteitstelling lei-
dend is voor de vraag of de afdeling verkoop een bepaalde 
garantiedatum afgeeft. De afdeling verkoop overlegt óók met 
de financiële afdeling, voordat een bepaalde risicobepaling 
wordt gewijzigd. De productie- en financiële afdelingen zegden 
op hun beurt toe om binnen een paar uur te reageren, zodat 
het verkoopproces niet onnodig werd vertraagd.

Integrale kijk
In dit voorbeeld leidde een vraag om een update van 
algemene verkoopvoorwaarden dus uiteindelijk tot een 
gedrags gerichte workshop voor alle betrokkenen bij het ver-
koopproces, met onder meer interne werkprocesaanpassingen 

als gevolg. De oorspronkelijke vraag om een juridisch product 
werd vrijwel geheel verdrongen door een aanpak die aansloot 
bij de werkelijke behoefte van de klantorganisatie. Dit kon 
doordat gezamenlijk een integrale kijk op het ingebrachte 
vraagstuk – ‘the bigger picture’ – als uitgangspunt werd aan-
vaard, in plaats van het monodisciplinaire uitgangspunt dat 
vaak wordt gehanteerd: wat zijn de mooist dichtgetimmerde 
juridische voorwaarden?
Op een bijeenkomst in oktober 2016 met circa 130 leden 
van de Verenigingen van Arbeidsrechtadvocaten (VAAN) en 
Arbeidsmediators (VAN) was – toen ik dit voorbeeld behan-
delde – de algemene reactie van het publiek dat de klant beter 
af was met de integrale aanpak dan met de traditioneel juri-
dische en dat het geheel binnen zelfs een traditionele opvat-
ting van het advocatenberoep past om een goede oplossing 
voorop te stellen, ook als daarvoor in het belang van de klant 
overwegend niet-juridische interventies moeten plaatsvinden.

Toegevoegde waarde
Dat betekent niet, zoals iemand naar voren bracht, dat je zélf 
in alle aanpalende kennisgebieden geschoold hoeft te zijn 
of alle vaardigheden moet hebben geleerd om de wellicht 
aangewezen gedragsinterventies te plegen. Maar in het geval 
van een arbeids- of ondernemingsrechtadvocaat heeft het wel 
degelijk toegevoegde waarde je te verdiepen in aanpalende 
gebieden als organisatiekunde, conflictkunde, board room 
dynamics en HRM, om vervolgens alleen of samen met ande-
ren werkend te helpen om tot meer duurzame oplossingen 
voor de problemen van cliënten en de samenleving te komen.
Alle vier de aan het begin van dit essay genoemde zaken die 
van belang zijn bij het werken in de advocatuur – sfeer, een 
goede reputatie van het kantoor, opleidings- en loopbaanmo-
gelijkheden en uitdagende projecten – komen daarom wat mij 
betreft steeds meer buiten het traditioneel juridische gebied 
te liggen, als gevolg van bovenstaande ontwikkeling, die bij 
gelijkblijven van het recht toch om een ander soort juristen 
gaat vragen: same law, different lawyers.

‘Dialoog effectiever dan 
monomaan inzetten op 
eigen belang’

‘The bigger picture  
als uitgangspunt’
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Feedback:  
weg met het 
beoordelings gesprek

interview

40

HR management



Met kloppend hart en klamme handen ga je naar het beoordelingsgesprek 
met die veeleisende partner. Met een beetje geluk krijg je twee maanden later 
feedback op hoe iets acht maanden terug is gegaan. Een scenario dat in de 
topadvocatuur zijn langste tijd heeft gehad: stagiaires en medewerkers die zelf 
actief feedback verzamelen wordt de nieuwe norm, zoals bij Hogan Lovells en 
Allen & Overy al het geval is. “De medewerker zit zelf achter het stuur.”

Door Joris Rietbroek

Fotografie: Hilbert Krane

D
it jaar is het klassieke beoorde-
lingsgesprek bij de Amsterdamse 
vestigingen van internationale 
advocatenkantoren Hogan 

Lovells en Allen & Overy afgeschaft. Stagiai-
res en medewerkers moeten er zelf feedback 
zoeken bij collega’s op alle niveaus: van de 
secretaresse tot de partner. Navraag leert 
dat meerdere andere (Zuidas-)kantoren ook 
nadenken of pilots houden met onderlinge 
feedback op de werkvloer.
“Jonge advocaten willen het hele jaar horen 
of ze op de goede weg zijn en wat ze wel 
en niet goed doen,” zegt Sanne Braam, HR-
manager bij Hogan Lovells. “Ons nieuwe 
feedbacksysteem staat daarom meer in het 
teken van carrièreontwikkeling. ‘You own 
your career’ is het motto. We willen een cul-
tuur creëren waarin iedereen het beste uit 
zichzelf haalt, al is dat niet voor iedereen 
hetzelfde.”
Martine Brouwer ‘t Hart, HR-manager bij 
Allen & Overy, beaamt deze observatie: 
“Jonge advocaten willen meer feedback heb-
ben. Ze zijn mondiger en willen meer hel-
derheid. Ik sprak een tijdje terug een starter 
die allang zelf feedbackgesprekken met col-
lega’s had ingepland.”

Flash feedback card
Hogan Lovells liet begin 2018 als eerste 
Zuidas-kantoor het traditionele beoorde-
lingsgesprek varen. Advocaat-stagiaires en 
-medewerkers vragen eigen collega’s sinds-
dien om feedback en noteren dit op kaart-
jes op A5-formaat, de zogenoemde flash 
feedback card. Sinds oktober werken ook 
de ondersteunende medewerkers ermee. 
Pathways is de naam die Hogan Lovells 
heeft gegeven aan deze wereldwijd uitge-
rolde systematiek.
De bedoeling is dat medewerkers minstens 
drie keer per termijn – er zijn drie terms per 
jaar – bij een collega om feedback vragen. 

Die feedback kan uit alle richtingen komen. 
“Het gaat om gesprekjes van tien minuten, 
echt flash feedback dus,” schetst Braam. 
“De kaartjes gebruiken we om het proces 
te structureren. Ze zijn voor eigen gebruik: 
niemand is verplicht ze in te leveren bij 
HR of een leidinggevende, al krijgen we 
wel kaartjes terug.” Een belangrijke rol is 
weggelegd voor de Development Guide, een 
meer senior advocaat die de feedbackzoeker 
helpt om ontvangen feedback goed te inter-
preteren, te begrijpen n ermee aan de slag 
te gaan. Ook wordt besproken of de feed-
back strookt met de zelf gestelde doelen en 
ambities.
Gesprekken met de leidinggevende part-
ner draaien voortaan om vooruitblikken. 
“Het gaat echt over doelen definiëren en 
hoe deze te bewerkstelligen,” onderstreept 
Braam. “De centrale vraag: wat wil de 
medewerker en hoe kunnen wij als orga-
nisatie daarbij helpen? Ik heb dit jaar al 
gemerkt hoe mensen hier veel opener van 
worden en concreter durven uit te spreken 
wat ze nu echt willen. Dat varieert van de 
wens om een paar maanden bij een cliënt 
te werken tot de ambitie om op termijn het 
bedrijfsleven in te gaan. Het levert andere, 

‘Jonge advocaten 
willen het hele 
jaar weten of ze 
op de goede weg 

zitten’
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transparantere gesprekken op dan voor-
heen.” Zogenoemde rapportcijfers worden 
niet meer gegeven, zegt Braam. “Het gaat 
niet meer om cijfers, maar om praten over 
je ontwikkeling en carrière.” 
Voor promoties of salarisverhogingen 
blijven bij Hogan Lovells wel afzonderlijke 
gesprekken en besluiten bestaan. En hoe 
zit het met de partners? Die hebben nog 
hun eigen 360 graden-feedbacksystematiek, 
zegt Braam. “Formeel zijn de partners niet 
verplicht om met de kaartjes rond te lopen, 
maar we moedigen het wel aan en ze doen 
het ook, de een wat meer dan de ander.”

Van beoordelings- naar ontwikkel-
gesprek
Bij Allen & Overy zijn de cijferbeoordelin-
gen ook van de baan. Die werden te vaak 
als demotiverend ervaren, zegt Martine 
Brouwer – ‘t Hart. Wel blijven criteria voor 
salarisverhoging, bonussen of promoties 
hetzelfde. Het jaarlijkse beoordelingsge-
sprek zagen steeds meer medewerkers 
wereldwijd als een te log proces. Met de 
invoering van continue feedback in oktober 
dit jaar heet het beoordelingsgesprek bij 
Allen & Overy vanaf nu een ontwikkelge-
sprek, dat alle werknemers minimaal vier 
keer per jaar met een leidinggevende voe-
ren.
“Die gesprekken zijn korter en meer toe-
komstgericht dan terugblikkend,” zegt 
Brouwer –’t Hart. “Voor zo’n check-in 
met de leidinggevende is bijvoorbeeld het 
werkoverleg te gebruiken.” Om alle feed-
back – ontvangen én gegeven – en de eigen 
doelstellingen bij te houden is er een onder-
steunende app ontwikkeld: Compass. “Die 
werkt heel intuïtief, aan de hand van drie 
kolommen: het zetten van doelen, feedback 
vragen en delen en het vastleggen van de 
gesprekken. De medewerker is hierbij altijd 
in de lead en de benadering is positief. Dus 
niet enkel ‘wat ging er mis?’, maar vooral 
‘wat ging goed en heb je tips voor de vol-
gende keer?’”

Behoud van talent
Brouwer – ’t Hart is ervan overtuigd dat 
transparante communicatie helpt bij het 

behoud van talent. De jonge jurist wordt 
niet meer perse advocaat voor het leven of 
bindt zich aan één bedrijf, laat staan dat het 
partnerschap nog de vanzelfsprekende weg 
is. Op midlevel niveau stappen advocaten 
vaker over naar het bedrijfsleven, ziet zij, 
of ze gaan iets heel anders doen. “Talent 
behoud je ook door te weten wat mede-
werkers willen. Je wilt niet dat iemand bij 
vertrek pas zegt dat hij eigenlijk meer trans-
actiewerk had willen doen, of een tijdje naar 
het buitenland had gewild. Zulke wensen 
kunnen ons niet meer ontgaan als er nog 
vaker wordt gepraat. Partners weten inmid-
dels ook: de medewerker die niet krijgt wat 
hij of zij graag zou willen, kan zo weer ver-
trekken.”
De partners van Allen & Overy hebben een 
eigen methodiek om doelen te stellen en 
deze te vergelijken met partners elders, via 
het programma Client Core. Wel kunnen zij 
ook feedback van ondergeschikten krijgen, 
via dit systeem en via reverse mentoring. 
“Hierbij geldt een advocaat-medewerker als 
de mentor van de partner, die meegeeft wat 
er leeft binnen de sectie en eventueel tips & 
tricks geeft,” aldus Brouwer – ‘t Hart.
Bij Allen & Overy Amsterdam heeft iedereen 
Compass inmiddels gedownload. “De eerste 
stap is het stellen van doelen in overleg met 
leidinggevenden en HR. Daarnaast geven 
we trainingen in het gebruik van de app, en 
in feedback geven en krijgen. Leidinggeven-

den krijgen ook training in het voeren van 
de ontwikkelgesprekken. Het enthousiasme 
is hier groot, al vinden sommige mede-
werkers het ook spannend om in de lead 
te zijn.” Binnen de kantoren waar al langer 
met Compass wordt gewerkt zijn de reacties 
positief, aldus Brouwer – ‘t Hart. “Mede-
werkers voelen er zich meer gewaardeerd en 
hebben het gevoel dat ze zich beter kunnen 
ontwikkelen.”

Meer kantoren willen naar 
feedbackcultuur
Een rondvraag langs andere Zuidas-
kantoren leert dat onder anderen De 
Brauw Blackstone Westbroek, Houthoff, 
Baker McKenzie, Van Doorne, CMS en 
AKD momenteel onderzoeken hoe zij de 
beoordelingscyclus kunnen moderniseren, 
meestal met continue 360 graden-feedback 
als leidraad.
CMS heeft dit jaar na onderzoek de uit-
gangspunten voor een nieuw systeem 
bepaald, die komend jaar verder worden 
uitgewerkt. “Het huidige systeem met eens 
per jaar een gesprek voelt niet natuurlijk 
meer,” zegt HR-manager Erwin Saelens. 
“Het heeft niet veel zin meer om aan het 
eind van het jaar een lijst met competenties 
door te nemen. De nieuwe generatie wil niet 
wachten op een vast moment om eventuele 
issues te bespreken. Ook wij willen daarom 
werken aan een cultuur waarin feedback 
geven en ontvangen normaal is.”
Wat Saelens betreft kan dit het einde van 
het reguliere beoordelingsgesprek beteke-
nen. “We moeten werken aan een model 
van feedback dat veel meer past bij onze 
werkwijze. Geef de medewerker meer regie 
en maak het proces meer wendbaar.”
AKD is momenteel met enkele pilots bezig, 
zegt HR-manager Marjan Oskam. “Die zijn 
er vooral op gericht om de beoordelingsge-
sprekken efficiënter en effectiever te maken 
via ongoing feedback die samengevat wordt 
in de performance managementgesprek-
ken. Denk aan self assessments, feedback 
van kantoorgenoten onderling en een tool 
die deze ongoing feedback faciliteert en 
bijhoudt. Wij sluiten niets uit, maar zien 
niet dat we als kantoor op korte termijn de 
beoordelingsgesprekken afschaffen.”

‘Je wilt niet bij 
vertrek horen 

dat iemand meer 
transactiewerk 

had willen doen’

Advocatie Magazine  december 2018 | Sdu42

HR management



Advocatie Magazine  december 2018  | Sdu 43

Advocatie.nl     



De advocatuur kampt sinds jaren met toenemende uitval 
door psychische problemen, waaronder burn-out. Social 
media, prestatiedruk, perfectionisme, langdurige stress 
en te weinig rust zijn bekende verklaringen van de 
‘epidemie’ waar we volgens sommigen in zitten. Maar 
welke andere oorzaken zijn specifiek voor de advocatuur 
en blijven nog vaak buiten beeld?

Door Juriaan Mensch

‘ Individuele en 
anonieme  
aandacht houdt 
het taboe in stand’

“H
ij was bijna klaar 
met zijn stage. 
Maar op een dag 
stond hij aan mijn 

bureau met de boodschap dat het niet 
meer ging. Hij zat vast. Ga maar naar 
huis zei ik, en neem je rust, dan kijken 
we later wel verder. Maar hij is nooit 
meer teruggekomen als advocaat. Ken-
nelijk was hij er echt klaar mee.”

Voor Pieter Nabben, patroon van de 
advocaat-stagiair die zijn burn-out 
bekendmaakte, kwam het als een ver-
rassing: “Ik merkte soms wel dat er 
wat in de planning knelde, dingen niet 
af, of op het laatste moment. Maar hij 
was talentvol en intelligent, schreef 

goed en paste prima bij ons kantoor. 
Het ging als een tierelier. Maar ik 
vroeg me na zijn uitval af: ben ik alert 
genoeg geweest? We denken toch van 
onszelf dat we het goed doen als kan-
toor. We laten mensen hier niet aan 
hun lot over. Het zijn hier ook geen 
Zuidas-taferelen, we hebben een goede 
balans.”

“Voor Pieter kwam mijn bericht 
inderdaad een verrassing,” vertelt de 
stagiair, die niet met zijn echte naam 
genoemd wil worden. “Wat meespeelde 
bij mijn terughoudendheid om open te 
zijn, was schuldgevoel. Drie jaar lang 
is er in me geïnvesteerd in tijd en geld, 
en dan kom je met zoiets aan.”

“Mooi weer spelen leek makkelijker. 
Maar omdat je ook belangenbehartiger 
bent, moet je wel. Toch kostte dat toege-
ven me veel moed. Voor mijn patroon en 
het kantoor heb ik niets dan lof, er was 
veel oog voor het menselijke. Het was 
echt mijn eigen trots waar ik overheen 
moest stappen.”

Volksziekte
In de advocatuur vind je gemakkelijk ver-
halen als die van de stagiair. Psychische 
problemen staan al jaren op nummer 
één als reden voor uitval onder advoca-
ten volgens Movir, de verzekeraar waar-
bij de meeste advocaten bij aangesloten 
zijn. Alleen de verzekeraar kent de exacte 
reden van uitval, en de omvang ervan.
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Absolute aantallen van meldingen zijn 
geheim. Movir gaf eerder wel percentages 
vrij: van de advocaten die zich in 2011 meld-
den met klachten, kampte 41 procent met 
een psychische aandoening. In de jaren 
2011, 2012 en 2013 lag het aantal meldingen 
zo’n dertig procent hoger dan in de twee 
jaren ervoor, meldde de verzekeraar in 2014. 

Woordvoerder Melchior Hovestadt van 
Movir geeft de laatste stand van zaken: 
“Helaas kunnen we geen percentages 
meer geven, maar wel zeggen dat de stij-
gende lijn zich ook na 2014 doorzet, met 
correctie voor de groei van de balie mee-
genomen. Verder zien we dat de duur van 
de claims bij psychische aandoeningen 
van advocaten sterk toeneemt. Dat geldt 

ook voor de complexiteit van de redenen 
achter uitval.”

De verzekeraar geeft verder aan dat de psy-
chische problematiek nu relatief vaker bij 
jongere advocaten voorkomt: Bij de groep 
advocaten onder de 40 jaar is een stijgende 
lijn zichtbaar. Als oorzaak noemt Movir ‘toe-
nemende druk op de advocatuur als gevolg 

van identificatie met de problematiek van cli-
ent, mondiger cliënten, het onder druk staan 
van het inkomen en 24/7 informatieload, 
waardoor er weinig rust is en kans op uitput-
ting ontstaat.’

Waarom?
Over de oorzaken wil men vaak alleen 
anoniem praten. Soms kan dat ook niet 
anders vanwege de vertrouwelijkheid. Een 
headhunter voelt zich erg betrokken bij het 
onderwerp, maar kiest ook voor anonimiteit. 
Namen van kantoren en personen noemt hij 
niet.

Zijn verhalen, afkomstig van cliënten, schet-
sen een wat donker beeld. Over degenen die 
wel op mindere periodes worden afgerekend, 
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en er vervolgens worden uitgewerkt. Een 
burn-out wordt zo soms doorgeschoven naar 
de volgende werkgever; die draait voor kosten 
op. De reputatie van een kantoor krijgt soms 
voorrang op de werkelijkheid. Hij vertelt over 
een bedrijfsarts die het imago van ‘gezond 
kantoor’ schoonhoudt door burn-out bewust 
een andere oorzaak te geven. “Op je hoofd 
gevallen met de fiets wordt dan de oorzaak,” 
aldus de headhunter.

Moeten meedoen
Frederiek Voskens is creatief directeur van 
PodiumT – de T staat voor Taboe – dat met 
theaterinterventies en -debatten moeilijke 
onderwerpen bespreekbaar maakt. Ze ont-
wikkelde over het fenomeen burn-out het 
theaterdebat Time Out! Het is gericht op stu-
denten en hoogopgeleide jonge professionals 
en wordt op maat gemaakt voor de sector 
waarvoor opgetreden wordt. De medische 
wereld maakt al vaak gebruik van haar the-
aterconcept om de stress, prestatiedruk en 
burn-outs hoger op de agenda te krijgen.

De advocatenkantoren waar ze mee spreekt 
hebben ook aandacht voor het thema, ziet 
Voskens. Ze weet van de individuele coach-
gesprekken en de mindfulness workshops. 
Of de online hulptools om werk en privé in 
balans te houden. “Maar individuele en ano-
nieme aandacht houdt het taboe in stand,” 
vindt ze. “Het zal toch eerst bespreekbaar 
gemaakt moeten worden. Dat je hardop kunt 
zeggen: ik trek dit niet. Ik wil niet meedoen 
aan deze ratrace, maar ik ben evengoed van 
grote en duurzame waarde voor onze orga-
nisatie.”

Maar het is moeilijk om de problematiek bre-
der bespreekbaar te maken in de advocatuur, 
merkt Voskens: “Als ik langskom geeft een 
enkele partner eerlijk toe dat het speelt, dat 
ze zelf dit systeem ook echt niet meer willen, 
of dat ze hun mensen hebben overbelast. 
Maar veel vaker is er een vluchtig gesprek 
waarin met de hand op de deurklink beaamd 
wordt dat ik een goed thema te pakken heb. 
Daarna hoor ik niets meer.”

In de medische wereld is er vanuit jonge pro-
fessionals zelf al meer openheid, misschien 
ook meer urgentie. Want van de groep co-

assistenten kampt inmiddels zo’n 70 procent 
met burn-out-achtige klachten, citeert Vos-
kens uit een onderzoek. “Maar Time Out! is 
niet samen zielig zijn, hoor. Als we een volle 
zaal hebben met de artsen, bestuursleden, 
co-assistenten, studenten en studiebegelei-
ders, dan wordt er gepraat en gelachen. Want 
men beseft: oh, ik doe zelf mee aan het sys-
teem dat deze problemen veroorzaakt.”

Dat systeem vertoont gelijkenissen met de 
advocatuur. Het is er een waar wat minder 
ambitie, werklust of perfectionisme tonen not 
done is – en voor jou een ander.

Niet meedoen aan die prestatiecultuur en 
CV-building is vrijwel onmogelijk voor wie 
aan het begin van de carrière staat. Voskens: 
“Het blijkt ook dat goed studeren alleen 
niet meer genoeg is, ook al ben je briljant 
of de meest empathische arts die de wereld 
nodig heeft. En een zes halen wordt als falen 
gezien. Je moet overal goed in zijn, alles al 
weten en overal aan meedoen wil je de boot 
niet missen, is de boodschap.”

“Jonge professionals die ik spreek zeggen 
na het zien van Time Out! vaak dat ze op 
willen houden met het systeem dat die pres-
tatiedruk opvoert. Maar er niet aan meedoen 
betekent wel onderop de stapel liggen, terwijl 
het aantal beschikbare plekken beperkt is. 
Een opleider zei nog tijdens het debat: ik 
zal eens onderop die stapel kijken naar de 
nietsnutten, of daar wat leuks bijzit. Tsja, wat 
moet je dan?”

Pieter Nabben haakt bij het systeem dat 
prestatiedruk veroorzaakt aan, maar met 
een iets andere invalshoek. Na de uitval 
van zijn stagiair sprak hij met andere 
patroons die hetzelfde meemaakten, en 
samen kwamen ze tot het inzicht dat 
hoogbegaafdheid ook mee kan spelen. 
“Die mensen lopen fluitend door de stu-
die, maken nooit een fout. Maar fouten 
maken – en dat gebeurt geheid als advo-
caat – en daarop gewezen worden kan 
extra hard binnenkomen, en stress opleve-
ren voor deze groep.” De stagiair beaamt 
dat hij daar mogelijk meer dan gemiddeld 
mee worstelde.

Toch maar wat anders
De headhunter ziet nog twee diepere 
oorzaken die mogelijk de toename van 
klachten onder met name de jongere garde 
verklaren: “Tijdens de crisisjaren zijn er 
weinig mensen aangenomen, waardoor 
je nu een enorm tekort hebt aan mensen 
in het middenkader met vijf tot tien jaar 
werkervaring. En er is veel werk, want de 
economie draait goed. Die mensen voelen 
het.”

Een tweede oorzaak die hij ziet is dat veel 
mensen de advocatuur binnenkomen die 
er eigenlijk niet helemaal thuishoren: “Je 
kan als high potential met een rechten-
diploma op zak vrijwel nergens anders 
terecht dan in de advocatuur. Dus veel 
jongeren die nog niet helder hebben wat 
ze echt willen, die doen het maar gewoon 
en zien wel. Maar niet op je plek zitten 
met onvoldoende motivatie kan je gaan 
opbreken.”

De stagiair herkent zich in deze uitleg: “De 
advocatuur vergt veel van je. Dat is mak-
kelijker te verdragen als je goed weet dat 
je op je plek zit. Je bent dan weerbaarder, 
ook als je fouten maakt. Ik wilde de advo-
catuur echt doen, en er zijn veel aspecten 
van het vak die ik heel mooi vind, maar ik 
twijfelde meer en meer, liep vast en verloor 
het overzicht. Ik voelde me erg ongelukkig. 
Toch pushte ik maar door: kom op, je bent 
jong en kan wel wat hebben, niet zeuren. 
Tot het niet meer ging. Achteraf gezien had 
ik veel eerder aan de bel moeten trekken.”

‘Het maken van 
fouten kan hard 

aankomen’

ADVERTORIAL

Geen jaarlijks terugblikkende beoordelings-
gesprekken meer, maar continue feedback. 
Wanneer je dat wil en van wie je dat wil. 
Zodat je er ook écht meteen iets mee kan. Bij 
Hogan Lovells werken ze sinds een jaar met 
Pathways, een nieuw feedbacksysteem binnen 
de advocatuur. Chantal van Dam en Bas 
Keizers zijn enthousiast.

‘Probeer duidelijker je grenzen aan te 
geven en zorg voor een goede work-
life balance.’  De concrete feedback en 

handvatten die privacy en cybersecurity advo-
caat Chantal van Dam ontving, nam ze ter harte 
en kon er meteen mee aan de slag. Ze probeert 
verwachtingen van cliënten en collega’s nu 
beter te managen en ook eerder om hulp te 
vragen. ‘Het nieuwe feedback programma is 
echt een verschil met vroeger’, zegt Van Dam. ‘In 
mijn eigen sectie waren we gelukkig al open en 
direct, maar bij advocaten voor wie ik minder 
vaak werk, was er niet altijd tijd en ruimte voor 
een feedbackmoment. Nu ga ik gewoon langs 
en vraag ik makkelijker wat mijn collega van 
mijn werk en onze samenwerking vond.’ 

Complimenten geven
De speciale feedbackkaartjes die bij het nieuwe 
systeem horen, helpen daar bij. Van Dam: ‘Die 
geven concrete houvast om te praten over wat 
goed ging en waar verbeterpunten zitten’. Toch 
ziet ze de kaartjes vooral als hulpmiddel. ‘Het 
zou uiteindelijk natuurlijk vanzelf moeten gaan; 
gewoon direct bij een collega binnen lopen en 
vragen hoe je het hebt gedaan, hoe de samen-
werking werd ervaren en wat een volgende keer 
wellicht nog beter kan. Zo leer je van elkaar en 
krijg je een beter beeld van hoe andere advo-
caten werken. Het nieuwe systeem stimuleert 

me om feedback te vragen aan alle collega’s 
waarmee ik samenwerk, dus niet alleen partners 
en senior advocaten, maar ook aan junior advo-
caten en ondersteunende collega’s. Tegelijkerti-
jd  draagt het bij aan onze cultuur waarin het 
geven van complimenten en het benoemen van 
kwaliteiten normaler wordt. En dat stimuleert.’

Veel natuurlijker
Ook collega Bas Keizers, procesadvocaat die zich 
bezighoudt met commerciële en ondernemings-
rechtelijke geschillen, ziet voordelen. ‘Meteen na 
een zitting of na het lezen van een processtuk 
vertellen we elkaar wat we ervan vinden. Dat is 
veel natuurlijker dan tijdens het jaarlijkse vaste 
beoordelingsgesprek. De feedback die je krijgt, 
kun je dan heel direct in de praktijk toepassen.’ 
Pathways is inmiddels internationaal uitgerold 
en bij iedereen bekend. ‘Hierdoor staan colle-
ga’s er echt voor open en worden er veel meer 
bewuste feedbackmomenten ingelast’, denkt 
Keizers. Zo kreeg hij zelf na een zitting het com-
pliment dat hij goed ‘ad hoc’ had gereageerd op 
vragen van de rechter. ‘Een mooie opsteker voor 
de volgende zaak.’ 

Open sfeer
Het jaarlijkse gesprek ís er nog steeds wel, 
maar daarin wordt nu veel meer vooruitgeblikt 
op doelen. Keizers: ‘Waar wil je als advocaat 
naartoe en hoe kan het kantoor je helpen bij 
je ontwikkeling? Dat werkt eigenlijk veel beter. 
Het is ook veel directer. De tussentijdse feed-
back heeft die jaarlijkse beoordeling vervangen. 
Want het is natuurlijk jammer als je ergens al 
een jaar aan het werk bent, en pas dan feedback 
krijgt. Uiteindelijk is iedereen gebaat bij een 
open sfeer en communicatie.’

Concrete en goed 
getimede feedback 
werkt voor iedereen

Burn-outs
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Welk advocatenkantoor was 
afgelopen jaar het innovatiefst? 

Wie is de meest talentvolle jonge 
advocaat? Wat is het beste legal tech-
bedrijf van het land? Een vijfkoppige 

jury beslist wie op donderdag 28 
maart 2019 in de prijzen vallen bij 
de Gouden Zandlopers, de meest 

prestigieuze prijzen voor juridisch 
Nederland. De immer nieuwsgierige 
juryvoorzitter Christ’l Dullaert blikt 

alvast vooruit.

Door Joris Rietbroek

 De Gouden Zandlopers 2019 komen eraan

‘ Voor elk formaat 
kantoor een prijs’
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vFAS-ADVOCATEN:

MEESTERS IN SCHEIDEN, 

ERVEN EN MEDIATION

DE vFAS IS HOUDER VAN HET 
KEURMERK SPECIALISATIEVERENIGING 

VAN DE NEDERLANDSE ORDE 
VAN ADVOCATEN.

SPECIALIST WORDEN IN 
HET FAMILIERECHT?
vFAS staat voor kwaliteit, zowel op het gebied van het 
familierecht als erfrecht, jeugdrecht en mediation. 
De vFAS-advocaat is erin gespecialiseerd om 
cliënten deskundig en gericht op duurzame 
oplossingen in moeilijke tijden te begeleiden. Niet 
voor niets is het van het allergrootste belang dat 
de cliënt kan vertrouwen op de kwaliteit van de 
dienstverlening die onder meer wordt geborgd 
door toelatingscriteria, specialisatie-opleidingen 
en verplichte educatie. De vFAS is een door de 
NOvA erkende specialisatievereniging. Voordat 
de advocaat als aspirant-lid wordt toegelaten, dient 
hij/zij drie jaar als advocaat in de praktijk van het 
personen- en familierecht werkzaam te zijn. Tijdens 
het aspirant-lidmaatschap volgt de advocaat het 
opleidingstraject tot advocaat-scheidingsmediator. 
Daarna kan de advocaat zich desgewenst 
specialiseren in het Erfrecht, het Jeugdrecht en als 
Bijzondere Curator.

De vFAS is een vereniging van advocaten die 
gespecialiseerd zijn in het personen- en familierecht. 
Het merendeel van de 1000+ aangesloten leden 
heeft zich bovendien gespecialiseerd tot advocaat- 
scheidingsmediator.

•  Bent u advocaat in het personen- en familierecht?
• En u wilt verder specialiseren?
•  Gebruikmaken van de kennis en kwaliteit van 

1000 leden?

Meldt u dan aan om te beginnen aan de specialisatie 
opleiding tot vFAS advocaat scheidingsmediator.

WWW.VERENIGINGFAS.NL

De vFAS, de vereniging van advocaten die 
gespecialiseerd zijn in het personen- en 
familierecht, leidt leden op tot specialist in dit 
vakgebied en tot mediator. Sinds kort zijn hieraan 
Erfrecht en Bijzondere Curator toegevoegd. Ook dit 
zijn namelijk onderwerpen waar de vFAS-advocaat 
mee te maken krijgt en zich bij de vereniging verder 
in kan bekwamen. Het peråsonen- en familierecht 
is in beweging!



Het inkijkje in wat er gaande is in de juri-
dische markt, dat blijft voor ervaren jurylid 
Christ’l Dullaert van Le Tableau het boeiend-
ste aspect van het jureren voor de Gouden 
Zandlopers. “Neem de infographics die 
grafisch vormgevers bij advocatenkantoren 
tegenwoordig maken,” zegt ze. “Bijvoor-
beeld om in litigation zaken complexe situ-
aties op een overzichtelijke manier visueel 
weer te geven. Zes jaar geleden zag ik dit 
voor het eerst op een congres in Amerika. 
Ik weet nog dat ik toen dacht: zullen Neder-
landse kantoren dit ooit gaan doen? We 
vonden het spannend toen er vorig jaar 
voor het eerst een Gouden Zandloper voor 
beste infographic kwam. Zouden er wel 
nominaties komen, en zo ja, hoe zou de 
kwaliteit zijn?”
De lichte zorgen bleken onterecht: “De kwa-
liteit van de inzendingen was dik in orde,” 
zegt Dullaert. “Daarbij durven kantoren 
maar mooi te laten zien waar ze aan heb-
ben gewerkt. Ik zou nu nog wel willen weten 
hoe de communicatie tussen advocaten en 
grafisch vormgevers verloopt, daar ben ik 
nog niet achter.” Stibbe werd uiteindelijk 
onderscheiden voor de beste infographic, 
dankzij de visuele weergave van een com-
plex afvalwaterzuiveringsproces, gemaakt in 
het kader van een complexe litigation-zaak.

Geen grote kantoren-feestje
Dullaert hoort soms dat alleen de grote 
Zuidas-advocatenkantoren kans zouden 
maken bij de Gouden Zandlopers. Deze kri-
tiek wijst ze van de hand. “Kleine en middel-
grote kantoren kunnen net zo goed iets heel 
innovatiefs bedenken en uitvoeren. Een jong 

talent? Die kan overal werken. Die vind je 
heus niet alleen op de Zuidas. Ook kleinere 
kantoren kunnen zich in de kijker spelen bij 
de Gouden Zandlopers: het is niet enkel een 
grote kantoren-feestje.”
Ook de nieuwe oeuvreprijs kan gaan naar 
om het even welke ervaren nestor in de 
advocatuur. “Deze Gouden Zandloper is 
een eerbetoon aan een advocaat die al heel 
lang en goed bezig is binnen zijn of haar 
vakgebied,” legt Dullaert uit. “En dit hoeft 
echt geen van televisie bekende advocaat 
te zijn.”

Ook nieuw is de award voor corporate res-
ponsibility, wat verder gaat dan goedhartige 
pro bono-zaken. “Is er al een kantoor dat 
bezig is met het uitbannen van wegwerp-
plastic?,” geeft Dullaert als voorbeeld. “Of 
een kantoor dat enkel vrouwelijke advocaten 
in het bestuur heeft, om maar wat te noe-

men? En ook dit is geen prijs die automa-
tisch naar een groot kantoor gaat. Bij deze 
dus de oproep aan ieder advocatenkantoor: 
stuur nominaties in!”

De hand van de meester
Goed verzorgde en gemotiveerde nomina-
ties springen uiteraard extra in het oog. “En 
het is wel zo leuk als een inzending van de 
professionals zelf afkomstig is,” vindt Dul-
laert. “Het is logisch dat bij de grote kanto-
ren de marketingafdeling meekijkt, maar je 
ziet snel genoeg of een nominatie door een 
advocaat of het hoofd business develop-
ment is ingestuurd. Het is het leukst om de 
hand van de meester te herkennen.”
Dullaert kijkt weer uit naar alle inzendingen. 
“Ik ben nieuwsgierig en lees alles.” Voor de 
jurering krijgt zij komend jaar gezelschap 
van Jean Schreurs (General Counsel NXP, 
ex-voorzitter NGB), Jaap Bosman (TGO 
Consulting), Yu Lian de Bakker (General 
Councel PVH Europe/Tommy Hilfiger/
Calvin Klein) en Ebbo Haantjes (segment-
manager Legal bij Sdu). Dullaert: “Tijdens 
het juryoverleg is het altijd weer mooi om te 
merken hoe iedere professional vanuit zijn 
of haar invalshoek andere inzichten biedt. 
Maar uiteindelijk komen we altijd tot een 
unaniem oordeel.”

De Gouden Zandlopers 2019 worden 
op donderdag 28 maart uitgereikt in de 
Kromhouthallen in Amsterdam-Noord. 
Nomineren in alle categorieën kan via 
www.goudenzandlopers.nl.

‘Het is 
niet enkel 
een grote 
kantoren-

feestje’
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essay

Zo zijn millennials bijvoorbeeld niet alleen bovengemiddeld 
hoog opgeleid, zij zijn ‘meester’ in multitasken, zij zijn altijd 
online en met iedereen verbonden. Zij willen graag zinvol 
werk, waarin zij zich kunnen ontwikkelen en ontplooien. Daar-
bij werken zij graag in teams die uit verschillende (‘diverse’) 
mensen bestaan. Millennials willen een goede ‘work-life balan-
ce’. Ze zijn veel minder dan de ‘babyboomers’ bereid om het 
verdienen van geld exclusieve prioriteit te geven in hun leven. 
Ze vinden flexibiliteit en vrijheid belangrijke aspecten van hun 
baan: zij willen hun werk kunnen doen op het moment dat het 
hen uitkomt.
Hier ligt dus een belangrijke taak voor kantoren en hun HRM-
beleid. Er zullen nieuwe organisatiemodellen moeten worden 
ontwikkeld die rekening houden met verschillen tussen voor-
gaande generaties en de millennials. Zij moeten de discussie 
in hun eigen kantoor aangaan om te weten te komen of, en 
zo ja, wat zij moeten en kunnen aanpassen om de onderlinge 
verbinding te verhogen, en wat zij juist moeten beschermen 

om vermindering van verbinding tussen en binnen generaties 
te voorkomen.
Overigens: aandacht voor en onderzoek naar het onderwerp 
‘generatieverschillen’ is zeker niet nieuw. In Nederland heeft 
de socioloog Becker (1992) al in de jaren vijftig de aandacht 
hierop gevestigd in de vorm van zijn ‘generatietheorie’. De 
kern van deze theorie is de veronderstelling dat zogenaamde 
trendbreuken en gezamenlijke ervaringen, zoals een econo-
mische depressie, oorlog of culturele revolutie, aan de basis 
staan voor het vormen van een (nieuwe) generatie.
En: er zijn ook kritische geluiden. Zo stelden Te Grotenhuis 
en collega’s bijvoorbeeld al dat het statistisch gezien arbi-
trair is waar precies de scheidslijnen tussen de generaties 
worden getrokken, waardoor de indeling naar generaties en 
de beschrijving daarvan niet netjes wetenschappelijk kunnen 
worden getoetst. 
Verder blijkt uit sommige studies dat er helemaal niet zoveel 
verschillen zijn met de vorige generaties dan we denken. De 
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Millennials, 
Meesters in 
Multitasken

Het jaar en de eeuw 2000 is 
magisch en spreekt dan ook tot 

de verbeelding. Het kan volgens 
ons gevoel niet anders dan dat 

de eeuwwisseling een grote 
invloed heeft op de mensen 

die rond deze tijd geboren zijn. 
Ook advocatenkantoren houden 

zich al even bezig met de vraag 
hoe zij in moeten spelen op 

deze nieuwe en groeiende groep 
werknemers. Zij verwachten 
dat deze ‘millennials’ geheel 

andere competenties, wensen 
en behoeften hebben dan 

voorgaande generaties.
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Millennials, 
Meesters in 
Multitasken

vraag in dergelijke studies is: zijn de verschillen tussen de 
groepen of cohorten groter dan de verschillen binnen deze 
groepen? En: ook al verschillen de gemiddelden tussen de 
groepen, dan nog zijn er altijd nog verschillen binnen de groe-
pen. Net als bij elk ander ‘doelgroepen’-beleid, zoals vrouwen, 
ouderen of gehandicapten, is het ook hier een feit dat de ene 
millennial de andere niet is.
Met andere woorden: individueel maatwerk blijft voor kanto-
ren en hun HRM, ook bij de groep millennials, nodig. 

Kenmerken
Kantoren zullen dus allereerst kennis moeten vergaren en 
gegevens moeten verzamelen over de (unieke) kenmerken van 
millennials, relevante vragen stellen, antwoorden proberen 
te vinden en oplossingen bedenken, in de vorm van HRM-
beleid en concrete HRM-acties. Deze acties zullen in alle HR-
schakels moeten plaatsvinden: van recruitment en selectie, via 
opleiding, beoordeling en beloning tot en met outplacement 
en exitbeleid.

Het vinden van, motiveren en verbinden van mensen is altijd 
al prioriteit van HRM geweest, maar zij zal nadrukkelijker dan 
ooit moeten nagaan welke strategieën zij zal gaan inzetten om 
de waardevolle millennials nu en in de toekomst te vinden: 
hoe kan zij talentvolle millennials werven? Millennials zullen 
sneller dan voorgaande generaties de organisatie verlaten, 
zodra ze geen ontwikkeling of ontplooiing meer ervaren. Dus: 
hoe kan zij ervoor zorgen dat deze competente, jonge mensen 
voor de organisatie behouden blijven? 
Een belangrijke stap is dus het in kaart brengen van de 
kenmerken van millennials en proberen te begrijpen wat de 
achterliggende oorzaken hiervan kunnen zijn: denk bijvoor-
beeld aan technologische ontwikkelingen, digitalisering en de 
invloed van social media.

Lifelong learning, feedback
Daarnaast zijn onmiskenbaar de economische omstandig-
heden veranderd. Zo is er geen ‘lifetime employment’ meer. 
In plaats daarvan is er ‘lifelong learning’. De groep zzp’ers 

Millennials zullen 
sneller dan voorgaande 
generaties de 
organisatie verlaten’
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groeit nog steeds. Flexibele(re) arbeidsrelaties lijken eerder 
norm dan uitzondering te zijn. Overigens terzijde: het is daar-
mee een interessante vraag of millennials werkelijk andere 
behoeften hebben, dus intern gedreven, of dat zij meer door 
de externe omstandigheden hiertoe ‘gedwongen’ worden? Zijn 
de behoeften en wensen van millennials daadwerkelijk anders 
dan die van de vorige generaties? Hebben niet alle werkne-
mers, of mensen in het algemeen, behoefte aan waardering, 
(h)erkenning en houvast?
Een volgende stap is het uitwerken van verschillende aan-
dachtsgebieden voor HRM. Daarbij is communicatie van groot 
belang: praten met millennials en goed naar hen luisteren. 
Ook wordt het voor kantoren belangrijker, door de toenemen-
de integratie van werk en privéleven, om nog meer te sturen 
op vertrouwen en output in plaats van op controle en input. 
Dit betekent gebruikmaken van de juiste communicatiemidde-
len, zodat medewerkers snel en gemakkelijk kunnen reageren, 
als ze tijd hebben of tijd vrij willen maken. 
Ook het vragen en geven van waardering en feedback is cru-
ciaal in online communicatie met werknemers of sollicitanten 
van nu. Het moet meer tweerichtingsverkeer zijn, én met een 
hogere frequentie.
De technologie moet hier natuurlijk ook goed op worden inge-
richt. De eisen die millennials stellen aan hun baan of werkge-
ver zorgen ervoor dat organisaties hun huidige HR-software 
moeten herinrichten. Millennials vragen om flexibele, mobiele 
en gebruiksvriendelijke software die hun individuele loopbaan 
goed ondersteunt. Zo kunnen HR-toepassingen bijvoorbeeld 
gebruiksklaar worden gemaakt voor mobiele tools.

Zingeving
Wat betreft recruitment en selectie zal HR moeten inspelen 
op het feit dat millennials een sterk gevoel voor persoonlijke 
waarden hebben en de noodzaak voelen om deze waarden 
overeen te laten komen met die van het kantoor waarvoor zij 
werken en waarmee ze zaken doen. Waar de babyboomers 
zich veel meer laten leiden door materiële behoeften, zijn de 
millennials meer gericht op zingeving. Zij willen werken in 
kantoren waar transparantie, duurzaamheid en sociale verant-
woordelijkheid de boventoon voeren. Zij willen iets betekenen 
voor de samenleving als geheel en ook echt maatschappelijk 
betrokken zijn. Voor HR in de kantoren is het dus belangrijk 
om dit imago goed uit te dragen op de sociale netwerken: mil-
lennials zullen afgaan op, en kiezen op basis van, de reputatie 
van het kantoor op deze gebieden. 
HR zal ook moeten nadenken over andere manieren van 
beoordelen en belonen. De traditionele, jaarlijkse reviews zijn 
te weinig in frequentie en inhoud voor millennials. Zij willen 

tijdig én duidelijke feedback krijgen over wat zij goed doen of 
hebben gedaan en vooral horen wat en hoe het beter kan.
Niet alleen de timing en de frequentie zijn belangrijk voor 
millennials, maar ook de manier waarop de feedback wordt 
gegeven: feedback moet duidelijk en specifiek zijn om effectief 
te zijn: hoe kunnen zij zichzelf precies verbeteren?
Daarnaast hebben millennials veel behoefte aan richting en 
informatie: zorg dus voor duidelijke opdrachten en doelen. 
Daarbij wensen millennials goede hulp en begeleiding, bij-
voorbeeld in de persoon van een mentor naast de (inhoude-
lijke) opleider. Zij willen leren en zich ontwikkelen door nieuwe 
uitdagingen en regelmatige veranderingen van zaken, waarbij 
zij bovendien graag verschillende taken combineren.

Teamgerichte cultuur
Verder zal HR kunnen zorgdragen voor een collegiale en 
teamgerichte cultuur. Millennials vinden de sociale sfeer 
op kantoor erg belangrijk: collega’s zijn onderdeel van hun 
sociale netwerk. Daarnaast spenderen zij veel tijd met familie 
en vrienden, met wie zij allerlei (sportieve) activiteiten onder-
nemen: organiseer dus regelmatig borrels, kantooruitjes en 
bedrijfscompetities.
Kortom, er zijn diverse aandachtsgebieden waar kantoren en 
hun HRM nú en in de toekomst aan kunnen werken. Er moet 
meer kennis komen van, en inzicht in, de kenmerken van 
millennials en de diverse wijzen waarop kantoren een aantrek-
kelijke werkgever voor deze nieuwe groep werknemers kunnen 
worden, zijn en blijven. 
Elke generatie kijkt kritisch naar de vorige en de volgende 
generatie. Solidariteit tussen generaties is niet alleen belang-
rijk voor organisaties, maar ook voor de samenleving als 
geheel. Na de millennials zullen weer nieuwe generaties 
komen. Deze vraagstukken blijven dus altijd actueel.

‘Ze willen iets 
betekenen voor de 
samenleving als 
geheel’
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De nieuwe advocaat



ondernemen zonder 
dé verzekeringsmakelaar 

van de advocatuur? 
klinkt als een uitdaging 

MUTSAERTS

KWALITEIT
VERZEKERD 

Zeker weten dat uw zakelijke risico’s goed verzekerd zijn? 
Neem contact met ons op via info@mutsaerts.nl of 013 - 594 28 28. 

Een afspraak is dan snel gemaakt!
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Was het zijn elegante en prachtige design waarmee  
de Range Rover Velar de jury wist te overtuigen?  
Zijn strakke, doorlopende taillelijn en zwevende dak?  
Of was het zijn onmiskenbaar indrukwekkende uitstraling?

landrover.nl

WORLD CAR DESIGN 
OF THE YEAR

RANGE ROVER VELAR

Min./max. gecombineerd verbruik: 5,4-9,4 l/100 km, resp. 18,5-10,6 km/l, CO2-uitstoot resp. 142-214 g/km (NEDC). Wijzigingen voorbehouden.
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