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H ij wil het maar vast gezegd 
hebben: te veel kantoren wer-
ken nog op de traditionele, 

vertrouwde manier. Ze pakken alles 
aan wat binnenkomt, bestoken hun 
cliënten met lange lappen juridische 
tekst en sturen een factuur op basis 
van de gemaakte uren. De eigen 
dienstverlening staat centraal, niet 
de wens van de cliënt.
Vol-le-dig achterhaald, vindt 
Willem Hengeveld (72). ‘Cliënten 
willen helemaal geen academisch 
proefschrift. Sterker nog, de 
gemiddelde cliënt heeft totaal geen 
belangstelling voor het recht. Die 
wil simpelweg een oplossing voor 
zijn probleem. Nog  liever ziet hij dat 
problemen worden voorkomen.’
De zakelijke dienstverlening veran-
dert snel, signaleert Hengeveld. Op-
drachtgevers kunnen kiezen uit een 
enorm aanbod voor hun juridische 
vraagstukken. ‘De juridische markt 
is ontdekt door andere partijen. Ac-
countants, alternative legal service-
providers, legal tech start-ups, er zijn 
er inmiddels veel die er een goede 
boterham aan verdienen. Dat bete-
kent wel dat het palet waar potentiële 
cliënten terechtkunnen flink is ver-
breed. Een bank stapt voor een due 
diligence niet meer automatisch naar 
een advocatenkantoor.’
Hij maakte bij Houthoff de gouden 
jaren mee van de advocatuur, maar 
staat inmiddels alweer enkele jaren 
langs de zijlijn. Letterlijk, als een 
coach die zijn team aanspoort. Wil-
lem Hengeveld verhuurt zichzelf via 
zijn bedrijf New Decade als consul-
tant aan advocaten- en notariskan-
toren. Sinds 2012 begeleidt hij ze bij 

het bepalen van hun strategie en de 
uitvoering daarvan. Wijs geworden 
door zijn ervaringen besloot hij 
een boek te wijden aan het thema. 
‘De  advocatuur als onderneming, 
een gids voor de succesvolle en 
winst gevende exploitatie van een 
advocatenkantoor’, (Boom juridisch), 
verschijnt begin november.
Het is een bloemlezing geworden. 
Hengeveld neemt zelf enkele hoofd-
stukken en de eindredactie voor zijn 
rekening, voor de andere hoofdstuk-
ken zocht hij zijn toevlucht tot een 
tiental specialisten. Het resultaat 
is een gids die langs thema’s voert 
als businessplan, financiën, perso-
neelsbeleid, ICT, businessdevelop-
ment, legal projectmanagement en 
compliance.
‘De advocatuur moet op veel fronten 
professionaliseren en moderniseren. 
Een duidelijke en een realistische 
strategie is een allereerste vereiste. 
Ik heb veel strategische plannen 
gezien die prachtige vergezichten 
boden, maar in de uitvoering totaal 
onrealistisch waren. Focus aanbren-
gen is cruciaal,’ schrijft headhunter 
en oud-advocaat Scipio Van der Stoel 
in het voorwoord.
Hengeveld onderstreept dat nog 
eens. ‘Er is niet één oplossing 
voor alle kantoren, geen panacee. 
Elk kantoor moet zijn eigen strategie 
bepalen, aan de hand van de markt 
en de eigen sterke punten. Maak een 
plan, met hooguit een tweede plan 
B achter de hand, en zorg voor een 
adequate uitvoering.’
Advocaten dienen ook ondernemer te 
zijn, meent Hengeveld. ‘Dat is een on-
derbelicht fenomeen. Veel advocaten 
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Oudadvocaat Willem Hengeveld helpt kantoren bij het bepalen van hun strategie. 
In het boek De advocatuur als onderneming komen de hoofdzaken aan bod.

zijn uitstekend geschikt als advocaat 
maar veel minder als ondernemer. 
Wees streng aan de poort.’
Branchekennis van de onderneming 
van cliënten schiet ook vaak tekort, 
stelt hij vast. ‘Wat doet de onderne-
ming, op welk terrein opereert het 
bedrijf, wat zijn daar de belangrijkste 
ontwikkelingen? Die kennis van za-
ken, gekoppeld aan een oplossings-
gerichte houding is essentieel.’
Hengeveld mikt met het boek met 
name op kantoren vanaf een man of 
tien. Voor de duizenden eenmanskan-
toren die Nederland telt ziet hij nog 
nauwelijks toekomst. ‘Hooguit onder-
in de markt. Als je een beetje vuist wilt 
maken, moet je in een team werken. 
Dat maakt het intellectueel ook een 
stuk leuker. En je kunt investeringen 
in techniek en andere kantoorkosten 
over meer mensen verdelen.’
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Een gids voor de succes volle 
en winst gevende exploitatie 
van een  advocatenkantoor

De advocatuur als onderneming, een gids 
voor de succesvolle en winstgevende 
exploitatie van een advocatenkantoor, 
verschijnt op 8 november bij uitgeverij 
Boom juridisch. Prijs: € 29,95.

VU LAW
ACADEMY

Leergangen voor specialisatie en verdieping:
•   Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen (start: 7 maart 2019)
•   Leergang Arbeidsrecht (start: 21 maart 2019)
•   Leergang Fiscaal Pensioenrecht (start: voorjaar 2019) VERNIEUWD
•   Leergang Grondslagen vennootschaps- en ondernemingsrecht 

(start: 14 mei 2019)
•   Leergang Intellectueel Eigendomsrecht (start: 4 maart 2019)
•   Leergang Jurist van de toekomst: de noodzaak van effectieve 

confl icthantering en mediation (start: 30 oktober 2018) NIEUW
•   Leergang Mergers & Acquisitions, Law, Finance, Skills 

(start: 4 april 2019)
•   Leergang Sport & Recht (start: 13 november 2018) NIEUW
•   Leergang Strafrechtelijk bewijsrecht vanuit verdedigingsperspectief 

(start: 2 april 2019)
•   Leergang Verbintenissenrecht (start: 14 mei 2019)

Meer informatie en inschrijven: www.vulaw.nl
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Ons nieuwe adres is:

In ons pand zijn 3 advocaten gevestigd 
die ieder hun eigen specialisme hebben. 
De sfeer is collegiaal en informeel.
De huur van de kantoorruimte kan 
worden uitgebreid met gebruik van onze 
spreekkamer, telefoonafhandeling etc.

Voor zelfstandige, 
ondernemende 
collega-advocaten 
of juristen met 
eigen praktijk die 
op zoek zijn naar 
kantoorruimte in 
het Gooi, bieden 
wij meerdere 
mogelijkheden 
voor kantoor- 
ruimte in onze 
prachtige villa te 
Hilversum.

info@bfadvocatuur.nl
www.bosmanfokkeradvocaten.nl

035 621 95 10
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