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De toekomst van de advocatuur en hoe die succesvol vorm te geven   
 
In deze whitepaper wordt besproken welke huidige en toekomstige ontwikkelingen wij in uw sector 
zien en hoe u hierin als advocaat/jurist een succesvolle rol kunt spelen. 
 

Wat zijn de uitdagingen waarvoor uw kantoor zich gesteld ziet? 
 
Cliënten vragen in toenemende mate om flexibiliteit. Daarnaast verwachten zij dat u kwaliteit blijft 
leveren, zowel door uw specialistische kennis en ervaring, maar ook in hoe u hen als zakelijke 
dienstverlener bedient. U verricht dus in de ogen van de cliënten werk dat toegevoegde waarde voor 
hen heeft. Relatiemanagement, acquisitie en consultancyvaardigheden worden in de markt dus 
belangrijker, niet alleen meer een juridisch hoogstaand werk.  
 
De ontwikkelingen in de samenleving gaan steeds sneller. Technologie is hiertoe de grote aanjager. 
Zowel mensen als bedrijven krijgen er steeds meer en ingrijpender mee te maken. Hoe bedrijven en 
particulieren zaken doen, is wezenlijk aan het veranderen. Sommige van de traditionele diensten van 
advocatenkantoren zijn al grotendeels geautomatiseerd. Denk daarbij aan het aanvragen van allerlei 
beschikkingen en vergunningen. De overheid eist de komende jaren van u dat u digitaal gaat 
procederen. Bij hun werkzaamheden kunnen advocatenkantoren leunen op allerlei softwaretools, 
die zorgen voor aanzienlijke tijdsbesparing.  
 
Gevolg is dat de cliënt de verwachting heeft dat u veel voorkomende juridische zaken sneller, beter 
en ook scherper geprijsd gaat aanbieden. Als u hier niet goed op inspeelt, dan is de stap van uw cliënt 
naar een concurrent - via internet - snel gemaakt. Die concurrentie is ook breder geworden met de 
toetreding van concurrenten zoals juridische adviesbureaus, accountantskantoren en 
rechtsbijstandsverzekeraars. Advocatenkantoren moeten dus blijven innoveren om competitief te 
blijven. 
 
Bovendien verwachten de cliënten dat u hen veel actueler en sneller van dienst kunt zijn. Zij moeten 
zelf immers ook snel kunnen inspelen op de wensen van anderen, zowel intern als extern. Een goede 
organisatie van uw kantoor en uw werkprocessen is daarbij cruciaal. Alleen dan ben uw kantoor een 
hoge en constante kwaliteit, mét snelheid en de juiste prijsstelling, bieden. 
 
Toenemende digitalisering maakt het ook mogelijk om te differentiëren in prijs en klantbenadering. 
U kunt u tarieven afstemmen op het feit dat u maatwerk, bepaalde specialistische of 
standaardwerkzaamheden voor uw cliënten verricht. Kantoren kunnen hun aanpak en prijsstelling 
innoveren, door te gaan werken met alternatieve verdienmodellen, zoals fixed price, as-a-service 
verdienmodellen en ‘freemiums’.  
 
Uw cliënten hebben behoefte aan transparantie, voor en na uw verrichte werkzaamheden. Dus het is 
van groot belang dat u uw cliënten laat zien welk rendement uw werkzaamheden gaat opleveren, 
welke kosten u gaat berekenen, welke verwachtingen u en uw cliënt van elkaar mogen hebben en 
wat uw werkwijze is. En als u klaar bent met uw werkzaamheden, dan verwachten de cliënten dat u 
uitleg kunt geven over uw werkzaamheden en de eventuele meerkosten, die in rekening worden 
gebracht. 



 

2 
 

 
Niet alleen uw cliënten, maar ook de overheid en instanties, zoals de Nederlandse Orde van 
Advocaten, leggen u steeds meer verplichtingen op. U wordt geacht uw dossiers en papertrail op 
orde te hebben en te kunnen uitleggen waarom u tijdens uw werkzaamheden bepaalde beslissingen 
hebt genomen. Dit dient dan ook nog met documenten te worden aangetoond. 
 
Al deze ontwikkelingen kunnen een omzetverlies voor uw kantoor betekenen en leiden tot een 
aanzienlijke verhoging van de kosten. Dit kunnen kosten voor automatisering en externe audits zijn, 
maar ook voor het verlies van de kostbare werktijd van uw medewerkers voor hun declarabele 
werkzaamheden. Denk daarbij aan tijd om offertes te maken, de onderlinge afstemming van de 
werkzaamheden van uw medewerkers en discussies met uw cliënten over wat uw werkzaamheden 
en output zouden moeten zijn. Om nog maar te zwijgen over de hoogte van uw facturen.  
 
Bovendien verwachten nieuwe medewerkers steeds meer van u dat u ze ruimte biedt om eigen 
initiatieven te ontplooien. Ze willen uitgedaagd kunnen worden. Deze goede medewerkers wilt u 
graag binden aan uw kantoor Talent is immers schaars. Het is daarom goed om meer aandacht te 
hebben voor hun competenties en vaardigheden. Personeel kan in de competitieve markt zeker het 
verschil maken. 
 
Deze ontwikkelingen bieden uw kantoor echter ook nieuwe kansen. Uw cliënten hebben juist door 
de ontwikkelingen meer behoefte aan juridisch advies en ondersteuning. Gelet op de aantrekkende 
economie en de toenemende juridisering van de maatschappij. Als u die behoefte met goede 
producten op de juiste wijze invult, en beter dan uw concurrenten, dan doet u aan klantenbinding en 
omzetbehoud of zelfs omzetvergroting. Daarnaast biedt u uw medewerkers kansen tot groei. 
 
Hierna geven wij onze visie op hoe u deze kansen kunt benutten. 
 

Hoe behoud c.q. vergroot u de totale omzet? 
 
Met de komst van moderne (online) software voor personeelssystemen, is het proces van HRM-
dossiervoering voeren verregaand geautomatiseerd. Voor veel bedrijven heeft dit al tot een 
aanzienlijke besparing aan interne mankracht geleid. Anderzijds is er juist een nieuwe behoefte aan 
juridische geschoolde deskundigen ontstaan, die IT-vaardig zijn. De wijzigingen in het arbeids- en 
sociaal zekerheidsrecht volgen elkaar snel op. Het financiële belang van actuele arbeidscontracten en 
een up to date personeelsdossier neemt toe. 
  
Kans: 
Bedrijven zijn voor hun HRM-zaken in grote mate afhankelijk van de alertheid van de HRM-
medewerkers. Het kan een bedrijf veel geld kosten als te laat wordt ontdekt dat in de HRM-dossiers 
bepaalde zaken niet actueel zijn. Bijvoorbeeld omdat in de arbeidsovereenkomsten bepalingen staan 
die wettelijks inmiddels niet meer toegestaan zijn. Herstel is dan vaak niet meer mogelijk.  
Het advocatenkantoor spreekt af dat het volgens een vaste regelmaat de electronische HRM-dossiers, 
tegen een bepaalde fee, reviewed en zorgt dat de arbeidscontracten tijdig worden aangepast. Het  is 
voor het bedrijf altijd goedkoper en beter om deze problemen te voorkomen, mits het 
advocatenkantoor op een slimme manier zijn werkzaamheden op dit vlak heeft georganiseerd. 
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Hoe vergroot u de adviesomzet bij cliënten? 
 
Uw cliënten hebben al dan niet bewust behoefte aan uw kennis en ervaring. Of dit nu vooraf met 
juridisch advies is of achteraf als er een juridisch geschil is. In Nederland is het advocatenkantoor nog 
steeds dé adviseur bij uitstek, waarop bedrijven voor dit soort juridisch vraagstukken kunnen 
terugvallen. Belangrijk is dat uw cliënten weten welke kennis en ervaring uw kantoor in huis heeft, 
maar nog belangrijker is dat u van uw cliënten weet hoe hun bedrijf in elkaar steekt en met welke 
adviezen uw cliënten dus geholpen kunnen worden. Ken uw cliënten én uw eigen kracht.  
 
Door op een slimme, geautomatiseerde manier zoveel mogelijk kenmerken van uw cliënten te 
verzamelen, kunt u bijvoorbeeld relevante wetswijzigingen proactief bij uw cliënten aankaarten. Van 
belang daarbij is wel dat u uw cliënten laat zien wat de kosten zijn, maar vooral welk rendement ze 
gaan behalen met uw advies op dit gebied. Dan zijn ze wellicht bereid u de opdracht te gunnen. 
Adviezen kunnen betrekking hebben op vennootschapsrecht, vastgoed- en huurrecht, arbeidsrecht, 
sociaal zekerheidsrecht, pensioenrecht vergunningsrecht en risicomanagement bij uw cliënten. 
 
Willen uw medewerkers goed en snel het advies kunnen verkopen en geven, dan dient uw kantoor 
dat te ondersteunen met offertemodellen, stappenplannen en sjablonen voor deze adviesproducten. 
Dit dient tegelijkertijd de waarborg van het leveren van een continue kwaliteit. Uw medewerkers zijn 
dan maximaal toegerust en daarmee gemotiveerd om hun cliënten te helpen. U kunt ze dan daartoe 
ook uitdagen. 
 
Kans: 
Het advocatenkantoor heeft een aantal cliënten, dat zich bezig houdt met de verhuur van 
bedrijfspanden en -units. U heeft in CRM software in kaart gebracht welke cliënten verhuurde 
bedrijfspanden en -units hebben.  
Er doet zich een belangrijke gerechterlijke uitspraak voor, bijvoorbeeld over bepaalde 
milieuwetgeving, die actie voor vastgoedcliënten vereist. Uw advocaat vastgoed of milieurecht 
signaleert dit en biedt de groep cliënten via een modelofferte aan om, samen met een milieuadviseur, 
een stappenplan uit te voeren, om de negatieve gevolgen van de gerechterlijke uitspraak te pareren. 
Het stappenplan, inclusief alle bijbehorende sjablonen voor brieven, contracten en e-mailberichten, 
wordt één keer als model ontwikkeld en vervolgens toegepast. De cliënten zijn daarmee snel en 
adequaat geholpen. 
 

Hoe vergroot u de klantentevredenheid en de prestaties van uw medewerkers? 
 
Klantentevredenheid gaat over verwachtingen waarmaken en waar mogelijk zelfs overtreffen. 
Tevreden klanten zijn immers de basis van het succes van uw kantoor, zeker als de concurrentie 
toeneemt. Tevreden klanten nemen meer andere producten of diensten af, praten positief over uw 
kantoor en zorgen voor tevreden medewerkers. 
 
Allereerst betekent dit dat u transparant bent over wat de cliënten van u mogen verwachten. 
Heldere communicatie geeft de klant rust en wekt vertrouwen. 
 
Klanttevredenheid gaat ook over het leveren van kwalitatief constante dienstverlening. Als uw cliënt 
telkens opnieuw ondervindt dat uw kantoor dezelfde kwaliteit werk en dienstverlening levert, wordt 
hij namelijk bevestigd in zijn keuze voor uw kantoor. Klanten houden namelijk niet van wisselende 
kwaliteit. Dat maakt ze onzeker. Het is zaak om medewerkers de juiste aanknopingspunten te geven, 
om met klachten van klanten om te gaan. Op deze manier geeft u ze een handvat én de energie om 
positief met lastige situaties om te gaan en dit om te buigen naar klanttevredenheid. 
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Kans: 
Een groeiend bedrijf laat de juridische zaken aan uw kantoor over. Uw kantoor informeert bij dit 
bedrijf wat de plannen voor het nieuwe jaar zijn en laat vervolgens kosteloos vooraf aan het bedrijf 
weten wat er gedaan moet worden voor die juridische zaken. Maar ook wat de rolverdeling tussen de 
advocaten van uw kantoor en het bedrijf hierbij is (wie doet wat?) en wat de kosten zijn van de 
werkzaamheden van uw kantoor. Eventuele advieskansen worden dan al gesignaleerd en zowel met 
het bedrijf als intern in het advocatenkantoor gecommuniceerd. Uw medewerkers weten vervolgens 
precies welke verwachtingen het bedrijf heeft en wat ze dus moeten waarmaken of zelfs overtreffen. 
 
Wilt u met ons sparren over hoe u uw kantoor met onze software klaar kunt maken voor een 
succesvolle toekomst én hoe u die veranderingen kunt verankeren in uw organisatie? Neem dan 
contact met ons op. 
 
Ton van den Broek 
Sofon B.V. 
 
Mobiel 06-51417091 
Tel. 040-2679812 
 
 


