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Onlangs waren wij in de Verenigde Staten en spraken 
met managing partners, marketeers, business develop-
ers en wetenschappers over de veranderingen in de   
juridische markt en de steeds belangrijker wordende 
positie van software en kunstmatige intelligentie in dit 
veranderproces. Nieuwe toetreders op de juridische 
markt hebben gezorgd voor een disruptie binnen een 
traditionele markt. Niet alleen aan advocaat-zijde maar 
ook binnen de overheid, onder bedrijfsjuristen en Gener-
al Counsel. Zoals ik al eerder heb beschreven denk ik 
niet dat de toegenomen dynamiek in deze markt uniek of 
van korte duur is. De markt is mijnsinziens een vol-
wassen markt geworden en heeft net zoals andere mark-
ten te maken met toegenomen concurrentie, nieuwe toe-
treders en de opkomst van nieuwe technologie. Al 
spreekt men af en toe over een Big Bang op de juridis-
che markt, toch lijkt het veranderproces incrementeel te 
verlopen. Incrementele processen zijn over het algemeen 
te herkennen aan een vorm van vooruitgang. Zo is het 
leren van een taal een incrementeel proces, maar spreekt 
men ook van een incrementeel proces bij de ontwikkel-
ing van het wiel tot de huidige autoband. De ontwikkel-
ing van de autoband heeft geprofiteerd van innovaties 
die deels buiten de eigen branche plaatsvonden en is 
met vallen en opstaan het wiel uiteindelijk een autoband 
geworden. Met andere woorden, men heeft er wel wat 
voor moeten doen. Terug naar de juridische markt; Wat 
wordt er gedaan om veranderingen binnen dit segment 
te voeden, ondersteunen en te begeleiden? Blij verrast 
waren we dan ook te horen dat Dr. Bas Kodden, Pro-
gram Director Law, Leadership & Management aan 
Nyenrode Business Universiteit zo goed als rond is met 
een leerstoel Legal Management. Een leerstoel die breed 
gedragen wordt door o.a. 70 kantoren en het bedrijf-
sleven. We zijn benieuwd welke Universiteit deze leer-
stoel krijgt. Wij zullen hier zeker op terugkomen!


Joek Peters

Algemeen directeur iGrowthLegal 

LegalBusinessWorld is een product van iGrowthLegal B.V.
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Missing Headline 
Law Firms Tackle 
Client Disaffection  
Door Mark Cohen, CEO Legal Mosaic en princi-
pal/keynote speaker bij o.a. Harvard Law School 
Speakers Series, Legal Zoom, 3M e.d.

I skimmed the “Top Headlines” of a recent 
edition of The American Lawyer and was 
struck by the lineup: 


• The 2016 Am Law 100: Growth Slows for Big 
Law 

• Hit With Defections, K&L Gates Stays the 
Course 

• How a 'Burned-Out' International Lawyer 
Ditched Squire Patton Boggs 

• Davis Polk Hires Ex-Cravath Partner, Plus 
More Lateral Moves 

• Law Firm Leaders React to a Year of Slow 
Growth 

• Firms Ranked by Gross Revenue 
• Firms Ranked by Profits Per Partner 

What a litany of bad news for law firms: flat 
growth, persistent partner defections, “burned-
out” lawyers; a free agent defection from law’s 
version of The New York Yankees, and metrics 
that still focus on internal results, not client sat-
isfaction. So much for what passes for “head-
lines” on the BigLaw beat. 
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But here’s a headline that I – and many corpo-
rate legal departments—would like to see: 
“Law Firms Tackle Client Disaffection.” Which 
begs the question: Are law firms adapting to a 
rapidly changing market or are they like the 
Titanic passengers who stayed in the lounge 
for another glass of champagne as the band 
played a final tune?  

Are Law Firms Responding to Market De-
mands?  
The simple answer is: not really. And while 
there certainly are some firms in tune with 
marketplace demands (Seyfarth and Thomp-
son Hine are two that come to mind), most 
have focused on internal tweaks designed to 
sustain profit rather than proactively delivering 
what clients want and cutting back on what 
they don’t. 

Here’s a list of what many firms are touting as 
“change”: 

• Alternative fee arrangements (AFA’s are 

client driven in most instances)

• Creating back office centers in low-cost lo-

cations (this is not even the best option in 
many cases and is an internal, not client-
centric response) 


• Pruning the ranks of “service” partners 
(might help short-term PPP but usually not 
at all helpful to clients) 


• Negotiating steep discounts of rack rates 
(driven by clients; now the standard; hardly 
innovation) 


• Getting bigger (to what end?) 

• Bringing on laterals (Darwinian struggle 

among firms; rarely done to benefit clients) 

• Hiring marketing directors and utilizing so-

cial media (fine, but what’s the message? 
And how are client needs being addressed? 


Some Useful Initiatives  
Here are some things that might be useful for 
law firms to consider: 


• Focusing on what they do best and jettison-
ing what they are no longer outstanding/dif-
ferentiated at 


• Working with existing and prospective 
clients to determine what clients need and 
expect from a law firm they use/would con-
sider retaining (rather than what the law firm 
wants to sell them)


• Developing metrics for gauging client satis-
faction


• Collaborating with other lawyers/firms/
providers/corporate legal departments for 
the benefit of clients


• Forming joint ventures with providers to in-
tegrate offerings/the supply chain


• Training their lawyers in project manage-
ment


• Requiring IT competency for lawyers 
(specifically, as it relates to promoting deliv-
ery efficiency and taking prophylactic steps 
to mitigate cyber breaches


• Procuring stand-alone cyber risk policies

• Investing in thought leadership (limited to 

areas of firm excellence) 

• Engaging in a meaningful self-analysis of the 

firm structure, focusing on value, results, 
and what the brand really means and how it 
is differentiated (or might be) in the market-
place


• Investing in clients (short-term secondments 
at no/reduced charge, answer desk team, 
etc.) 


• Evaluating how certain firm deliverables can 
be offered as products rather than services 
(e.g. 50 state surveys, certain types of re-
search, etc.)


• Taking a longer view in client relationships

• Investing in thought leadership

• Offering an equal seat at the management 

table for IT and process leaders

• Reflecting the priorities of their clients (di-

versity, client-centric approach, etc.)
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Where to Look for Innovation 

Many corporate lawyers remain dismissive of 
the retail segment of the legal market, but 
that’s where the real innovation in legal deliv-
ery is occurring.  BigLaw could learn a great 
deal from LegalZoom whose unswerving fo-
cus on customer satisfaction, utilizing tech-
nology to ensure consistency of quality, af-
fordability and convenience could be applied 
to large corporate representation. That-and 
good value-explain why LegalZoom now has 
serviced more than three million customers 
and has helped launch more than one million 
small businesses. It also accounts for the very 
customer satisfaction rating the company 

enjoys.  


I spoke recently at the company’s “Interact 
2016” conference and heard their CEO, John 
Suh say: “Our job is to surprise and delight 
our customers.” And he meant it; LegalZoom 
has developed all manner of gauging cus-
tomer satisfaction. Imagine if BigLaw were not 
simply to articulate this priority but also to act 
on it?  


BigLaw would do well to focus on the client/
customer rather than on profit-per-partner. 
Demand for legal service is growing, but law 
firms are experiencing flat demand (and have 
for nearly three years). Corporate legal de-
partments are “voting with their feet,” taking 
more work in-house and outsourcing to ser-
vice providers more frequently and broadly. 

Why? It’s not just the astronomical cost of law 
firms but also clients’ low level of satisfaction 
with them. A recent study by BTI Consulting 
reveals only 40.1% of clients would recom-
mend their primary law firm to a peer. That 
means six in ten clients would not recom-
mend even their primary outside firm. What 
does that say for the other firms it outsources 
to, not to mention the tepid endorsement of 
their “go-to” firms?


Conclusion 
Legal delivery has come full circle. Decades 
ago, the attorney-client relationship was per-
sonal, and client satisfaction was paramount. 
Then, as law firms grew and PPP became the 
primary measure of their success, client satis-
faction became less of a focus. But now, in a 
buyer’s market with lots of competition – 
among law firms and from other provider 
sources – client satisfaction is again the prior-
ity. Law firms would do well to ask what dif-
ferentiated services (or products) they can of-
fer clients; how best to deliver them; and 
measure achievement of client objectives and 
satisfaction-not just PPP. That’s a basic game 
plan in customer service but one that seems 
to have been lost over time by most law firms. 


About Mark Cohen 
Mark A. Cohen is a global thought leader in 
the legal vertical. His unique perspective is 
drawn from decades of high-level, hands-on 
international law and business experience. 

Mark’s background includes many years as 
an internationally known civil trial lawyer- first 
as an Assistant United States Attorney and 
then as the youngest partner at Finley Kum-
ble, at the time the second largest U.S. law 
firm. He then founded a multi-office litigation 
boutique where he represented several for-
eign sovereign nations as well as scores of 

‘Surprise and  
delight the  
customer’
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Fortune 500 companies. During this time he 
was appointed by a federal judge to serve as 
Receiver of an international aviation parts 
business that he ran successfully for almost a 
decade. He also acted as outside general 
counsel to three excess and surplus lines in-
surance companies. 


Mark has been a legal entrepreneur for almost 
twenty years. He was an early adapter of 
technology applied to legal service, founding 
an early LPO and later Clearspire, a ground-
breaking law firm and legal service company. 


Mark is currently the CEO of Legal Mosaic a 
legal business consultancy that provides 
strategic advice to legal service providers, 
corporate legal departments, law firms, and 
entrepreneurs. He is a frequent speaker at 

global symposia, leading global academic in-
stitutions, as well as corporate and law firm 
legal summits. He has been a principal/key-
note speaker at 3M, LegalZoom, “Reinvent 
Law,” Harvard Law School Speakers Series, 
and many global legal events. 


He has taught two “contemporarily relevant” 
courses at Georgetown University Law Center 
for several years and has guest taught at 
many leading domestic and international law 
schools. He is a globally known blogger and a 
regular contributor to Bloomberg and Law 
360, among other mainstream media outlets. 
His pro bono work is focused on mentoring 
young lawyers and working with organizations 
focused on the access to justice crisis.


Voor meer zie: www.legalmosaic.com
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Een praktische   
aanpak  
van privacy 
die direct waarde 
toevoegt  
Door mr Bernadette van Leeuwen, partner bij 
Liance Legal.  

Dit artikel is geschreven om (interne) bedrijfsjuris-
ten te helpen bij het opzetten van het privacy 
beleid in hun organisatie. 

Instrumenten voor privacy-compliance 
Waarom zijn er ook alweer privacyregels. Dat 
zou je bijna uit het oog verliezen als je de 
stortvloed ziet aan informatie over privacyregu-
lering: deze regels zijn er niet alleen voor con-
sumenten, waarvan wij in Europa vinden dat zij 
tegen misbruik, inbreuk op privacy of big data 
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beschermd moeten worden. Zij beogen alle 
privépersonen te beschermen, ook als die 
privépersoon in de een of andere functie een 
rechtspersoon vertegenwoordigt. Dat per 1 
januari jl. de meldplicht (WMD) van kracht is 
geworden en dat sinds kort bekend is hoe de 
Europese privacyverordening (EPV) gaat     
luiden, die in mei 2018 van kracht wordt, is op 
vele andere plaatsen te lezen. In deze bijdrage 
gaat het om methoden en instrumenten om 
privacy-beleid aan te pakken.


Kies een benadering 
Misschien is je eerste zorg: hoe overtuig ik 
mijn organisatie dat ze iets (of misschien zelfs: 
veel) aan privacy moet doen. Is het zo erg dat 
er helemaal geen overzicht is van de verwer-
kingen die in de organisatie plaatsvinden? Of 
zijn er twijfels over de beveiliging van gege-
vens. Misschien is er in de organisatie nog 
onvoldoende awareness, en delf je met aan-
dacht of geld vragen voor privacy-compliance 
steeds het onderspit. Misschien speelt voor 
een ander meer de vraag of je organisatie zelf 
alles kan doen om compliant te worden of dat 
je een externe moet inschakelen. Weer ande-
ren vragen zich af hoe ze iedereen in de orga-
nisatie die te maken heeft met verwerkingen 

van persoonsgegevens op een goede manier 
kunnen betrekken bij de aanpak en de uit- 
voering van het privacybeleid. Hieronder gaat 
het dan ook over 3 uitdagingen: bewustzijn 
creëren, waar begin je met privacy-compli-
ance en de governance van compliance.


Bewustzijn creëren voor privacy- 
compliance in je organisatie 
Mijn ervaring is dat je niet te snel moet 
dreigen met de torenhoge boetes. Dreigen 
met boetes werkt vaak zelfs averechts als je 
commitment vraagt. Echte commitment krijg 
je met  inhoudelijke argumenten. Als die in-
houdelijke argumenten aansluiten bij de be-
hoefte van je organisatie is dat nog beter.

Een organisatie die nog weinig aan privacy 
heeft gedaan beseft waarschijnlijk nog niet 
welke voordelen kunnen worden behaald met 
het inregelen van de verplichtingen op grond 
van de Wbp. Hoe kan jouw organisatie een 
competitive advantage behalen?

• Is jouw organisatie meer geïnteresseerd in 

bescherming van haar eigen bedrijfs-
gegevens dan in de persoonsgegevens die 
er worden verwerkt? Dan stem je je advise-
ring daarop af: je kunt bedrijfsgegevens zeer 
goed parallel aan de persoonsgegevens 
beschermen. Zeker aspecten als security, 
gebruik van eigen apparaten en usb-sticks 
in de organisatie en de inrichting van het 
document management systeem. Je hebt 
voor beide systemen vaak met dezelfde 
wederpartij te maken en het regelen van het 
gebruik van eigen devices staat in eenzelfde 
reglement of gedragscode.


• Het privacybeleid van een organisatie zal 
zijn afgestemd op de exposure die de orga-
nisatie heeft; worden vaak gevoelige per-
soonsgegevens verwerkt of is de verwerking 
daarvan zelfs een onderdeel van de busi-
ness case van de organisatie dan is voort-
varendheid geboden. Denk ook aan het risi-
co dat een klant contractueel IT-audits bij je 
heeft bedongen of aan audits van inspecties 
of toezichthouders: deze risico’s dienen bij 
de inrichting van je systemen te worden in-
geregeld, met waarschijnlijk dezelfde teams 
van eenzelfde samenstelling.

 � • e-magazine • www.legalbusinessworld.com  14
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• Het privacybeleid is een signaal voor de 
eigen organisatie en de buitenwereld dat 
bepaalde waarden sterk worden uitge-   
dragen.


• Het hebben van een in principe werkend 
systeem voor de naleving van privacyregu-
lering helpt de organisatie zich te verweren 
tegen de toezichthouder, bijvoorbeeld in 
geval van een datalek.


• Denk tenslotte aan de imagokansen die het 
oplevert als je in je relatiemanagement (en 
dus niet alleen bij je klanten maar bij al je 
zakelijke contacten, ook leveranciers) in 
elektronische communicatie om toestem-
ming vraagt of customer audits durft toe te 
laten; ook dat zijn immers contactmo-
menten. Hoe zorgvuldig komt het over als je 
organisatie de zaken gewoon goed voor 
elkaar heeft? Dit geldt niet in de laatste 
plaats voor de privacyregulering door ICT-

bedrijven. ICT-bedrijven kunnen overigens 
ook afnemers van hun software een enorme 
waarde bewijzen door hen correct en vooral 
proactief te adviseren over ieders rol bij de 
verwerking van persoonsgegevens.


Waar begin je als je je organisatie privacy-
compliant wil maken? 
Je begint de privacyregulering van je organi-
satie op de punten waar er het minst aan 
gedaan is; de belangrijkste risico’s eerst.


De functionaris gegevensbescherming 
Sinds de wetswijziging van 1 januari 2016 is je 
eerste punt van aandacht de aanwijzing van 
een functionaris gegevensbescherming (FG). 
De FG heeft een zelfstandige positie binnen 
de onderneming en heeft een rechtstreekse 
lijn met de leiding van de organisatie. Deze 
FG kan een van de juristen zijn, zoals hoofd



juridische zaken, maar ook een IT’er of ie-
mand van buiten de organisatie. Deze FG kan 
ook tevens de Privacy Officer (PO) zijn aan 
wie de verantwoordelijkheden van de FG zijn 
toebedeeld. 


Grootste risico’s 
Organisaties waarbij de verwerking van per-
soonsgegevens onderdeel is van hun busi-
nessmodel (bijv. telecomproviders) moeten op 
alle fronten tegelijk aan het werk en beginnen 
met een Privacy Impact Assessment. Deze 
wordt trouwens verplicht zodra de EPV in 
volle omvang van kracht is. Stel dat er sinds  
1 januari jl. nog niet veel aan het voorkomen 
van datalekken is gedaan, dan moet met de 
FG worden afgestemd wat het eerste moet 
gebeuren: werken aan het opzetten van een 
goede privacy-administratie; denk aan de 
bewijspositie van de onderneming bij 
datalekken of het formuleren van het vereiste 
minimale security level in contracten met IT- 
leveranciers.


Teamwork 
Ook kan je punt zijn: ik kan als jurist niet goed 
beoordelen waar ik op moet letten bij  
gegevensverwerkingen waar meerdere (IT-) 

partijen bij betrokken zijn. Wie heeft nu welke 
rollen en verantwoordelijkheden, wat gebeurt 
er nu precies met die gegevens in het hele 
proces? Deze situatie vraagt om IT-inbreng: 
iemand die je dit uitlegt, waarna jullie samen 
de Wbp vereisten langs lopen. Het kan 
raadzaam zijn om een vast multidisciplinair 
projectteam te vormen: juristen en IT-ers die 
het door de FG opgezette beleid uitrollen.


De verschillende lagen van privacy- 
compliance 
Stel je weet wel ongeveer welke kennis en er-
varing in de organisatie beschikbaar is om de 
privacy-compliance goed op orde te brengen, 
maar hoe stel je iedereen goed op en hoe 
kom je tot een zeker gevoel ‘in control’ te zijn 
ten aanzien van privacy? De nieuwe EPV stelt 
al de eis dat er een systeem voor gegevens-
bescherming moet zijn. De wet bepaalt dat er 
een FG moet worden aangesteld. Deze stip-
pelt in grote lijnen de privacy-governance uit. 
Het is de taak van de te benoemen FG om 
ervoor te zorgen dat dit beleid is of wordt 
afgestemd met de directie, dat het is of wordt 
geïmplementeerd en dat ieder zijn of haar rol 
daarbinnen vervult.
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Privacybeleid:

Een goede privacy governance houdt in dat 
iedereen in de organisatie weet wat zijn of 
haar rol is in het geheel van privacy-compli-
ance, dus er is een charter met daarin het  
privacybeleid beschikbaar. De FG zet de 
hoofdlijnen van deze governance neer voor de 
organisatie. Het privacyteam dat hierna wordt 
genoemd rolt het uit. De privacygerelateerde 
rollen zijn beschreven, en de delegatie daar-
van binnen de organisatie evenals de ver-
plichtingen van verschillende sleutelfunctio-
narissen, om bijvoorbeeld nieuw gebruik van 
bestaande bewerkingen intern te melden om 
te laten toetsen. (Zie schema hieronder)


Leiding ziet het belang van privacy-
bescherming:

De leiding van de organisatie is uiteindelijk  
verantwoordelijk voor privacy; idealiter is de 
leiding ervan doordrongen dat bescherming 

van persoonsgegevens belangrijk is en dat de 
aandacht voor privacybescherming op het 
niveau van het topmanagement om meer gaat 
dan alleen datasecurity. Als het topmanage-
ment de kansen inziet van een goede naleving 
van privacyregulering kan de organisatie zelfs 
een voorsprong halen op haar concurrenten 
(competitive advantage). Het eerste 
aanspreekpunt van de leiding voor privacy-
gerelateerde onderwerpen is de FG.


Midlevel:

Het privacybeleid ten aanzien van verwerkin-
gen, datalekken, etc wordt binnen de organ-
isatie uitgevoerd door een combinatie van ju-
risten en IT’ers, telkens aangevuld met 
medewerkers van de verschillende afdelingen 
waar verwerkingen van persoonsgegevens 
plaatsvinden. Deze teams kennen de moge-
lijkheden en onmogelijkheden van de Wbp.  
Zij voeren het privacybeleid uit in opdracht

MANAGEMENT

PROJECTTEAM PRIVACY

AFDELINGEN

PO/FG

IT

Legal

• Management: verantwoordelijk voor compliance en 
security; ontwikkelt privacybeleid binnen missie. 

• Projectteam Privacy: implementatie van privacy-
beleid d.m.v protocollen, voorbeeldovereenkomsten, 
toetsingskaders en rapportage aan management en 
PO. 

• Afdelingen: Gebruik van persoonsgegevens con-
form melding. Toetsen van nieuw gebruik persoons-
gegevens aan beleid. Melden van afwijkingen bij 
het gebruik van persoonsgegevens. Melden 
datalekken aan PO/FG

•Privacy Officer (PO) of Functionaris Gegevens-
bescherming (FG): Toezicht op privacy beleid, 
advisering en rapportage aan management en 
contact AP. 

•IT: Uitvoering beleidsinstructies PO/FG en 
uitvoering IT zaken vanuit Projectteam Privacy 

•Legal: Beantwoording vragen van de afdelin-
gen t.a.v privacy, Juridische uitwerking privacy-
beleid, advies aan afdelingen
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en volgens de instructies van de FG/Privacy 
Officer. Het uitrollen van beleid kost tijd. Denk 
alleen al aan de privacyadministratie. Daarom 
raden we aan om met het uitrollen van het 
beleid niet te wachten tot de EPV verplicht 
wordt. Ook is van belang dat de privacyteams 
op de hoogte zijn van veranderingen in de  
organisatie waardoor de dataverwerkingen 
veranderen.


Operationeel niveau:

Op het niveau van de afdelingen moet 
iedereen op de hoogte worden gebracht van 
de privacyregels die van toepassing zijn op de 
werkzaamheden. Het is niet ongebruikelijk dat 
de afdelingen zelf de beschrijvingen maken 
van de bewerkingen, die vervolgens door de 
juristen worden getoetst. De afdelingen 
moeten checken of het gebruik van de data 
plaatsvindt en blijft plaatsvinden in overeen-
stemming met de goedgekeurde beschrijving. 
Wat geoorloofd gebruik is van de persoons-
gegevens in hun werkprocessen moet hen 
dan ook bekend zijn. Dat houdt minimaal in 
dat trainingen moeten worden gehouden, 
maar nog beter is het om werkprocessen zo-
danig in te richten dat de privacycheck 
plaatsvindt voordat de gegevens worden ge-
bruikt voor een ander doel. 

De FG bewaakt dat het systeem blijft werken, 
zorgt voor de naleving van interne en externe 
regels op het gebied van privacy, zorgt voor 
draaiboeken voor calamiteiten en dergelijke. 
Deze functionaris is ook het eerste 
aanspreekpunt voor de toezichthouder, de 
Autoriteit Persoonsgegevens, bijvoorbeeld bij 
de verplichte melding als er een datalek wordt 
geconstateerd (en is degene die de infor-
matievoorziening verzorgt aan degenen van 
wie de data zijn gelekt). De tekst van de brief 
of mailing wordt wel afgestemd met de jurist 
in verband met de juridische exposure.


Praktische informatie: 
De recent vastgestelde tekst van de Europese 
Privacy Verordening (ook wel genoemd de  
Algemene Verordening Gegevensbescherming 
AVG) is hier te vinden (Klik op de afbeelding).


De Verordening is in werking getreden op 25 
mei 2016, maar er is een overgangsperiode 
van twee jaar. Gedurende deze overgangs- 
periode gelden bijvoorbeeld de sancties en de 
boetebedragen nog niet. Ook blijft de Wbp 
van kracht. Op 25 mei 2018 treedt de veror-
dening in werking en is de Wbp op te gelden. 
De verordening is bedoeld om een level play-
ing field te bewerkstelligen in Europa, maar er 
zijn landen die uitzonderingen hebben 
bedongen. Tegelijkertijd is ook een Richtlijn 
vastgesteld die betrekking heeft op de ver-
werking van persoonsgegevens door de     
autoriteiten met het oog op het voorkomen, 
onderzoeken, opsporen of vervolgen van 
strafbare feiten en betreffende het vrije ver-
keer van die gegevens. (klik op de afbeelding).
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De Europese Privacy Verordening helpt or-
ganisaties bij de invulling van de vele 
regels. De EPV schrijft namelijk voor dat er 
systematisch wordt geïmplementeerd (art. 
25 EPV, lid 1 en 2).


Privacy by Design (gegevensbescherming 
door het opzetten van een systeem) 
betekent dat de organisatie in een vroeg 
stadium nadenkt over:

• Het goede/juiste (minimale) gebruik van 

persoonsgegevens in een organisatie.

• De noodzakelijkheid van het gebruik van 

deze gegevens.

• De bescherming van de gegevens en 

betrokken personen.

Het voorschrift van Privacy by Default 
(gegevensbescherming door standaard- 
instellingen) houdt in dat de organisatie 
passende organisatorische en technische 
maatregelen treft om ervoor te zorgen dat 
de organisatie alleen gegevens verwerkt 
die noodzakelijk zijn voor elk specifiek doel 
van de verwerking. Dat betekent dat       
bijvoorbeeld bij het aanschaffen van data-
bases of de inrichting van een IT-systeem 
direct maatregelen worden genomen om 
ervoor te zorgen dat de hoeveelheid ver-
werkte gegevens en de bewaartermijn 
daarvan zijn afgestemd op het doel waar-
voor de gegevens worden bijgehouden. 
Met name moet ervoor worden gezorgd dat 
de gegevens niet aan een onbeperkt aantal 
mensen ter beschikking worden gesteld. 

De maatregelen moeten voldoen aan de 
stand van de techniek op het moment van 
de implementatie.

Privacy by Design en by Default zijn de 
twee hoofdprincipes voor privacy compli-
ance in iedere organisatie. De EPV bevat 
de verdere voorschriften waarmee deze 
principes worden geïmplementeerd.


Rol van de externe accountant bij  
privacy 
Ook de externe accountant houdt in zekere 
zin controle op de naleving van de privacy-
regelgeving van organisaties. De externe 
accountant heeft de verplichting om in het 
kader van de jaarrekeningcontrole een    
redelijke mate van zekerheid te verkrijgen 
dat de financiële overzichten geen 
afwijkingen van materieel belang bevatten 
die het gevolg zijn van fraude en fouten. De 
accountant moet daarbij rekening houden 
met de op de organisatie van toepassing 
zijnde wet- en regelgeving, waaronder de 
Wbp en binnenkort de EPV. De werkzaam-
heden die de accountant hiervoor moet 
uitvoeren, zijn afhankelijk van de vraag of 
hij een vermoeden heeft of hoort te hebben 
van niet-naleving van de regels. 


Meer over Liance Legal of Bernadette van Leeuwen, 
klik op de afbeeldingen.
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Working with 
Chambers and 
Partners 
Door Georgia Brooks, Chambers Europe Editor 
2012 – 2015

What is Chambers and Partners? 
Chambers and Partners is the most renowned 
legal directory in the world – and I'm not just 
saying that because I used to work there. The 
first Chambers guide was published in 1990, 
covering the UK. However, the company has 
grown substantially since then and there are 
now seven guides, which between them cover 
185 jurisdictions around the world. The office is 
based in central London, with a  research team 
of over 150 editors and researchers. The team 
conducts in-depth interviews all year round, 
and guides are published at various points in 
the year. For example, the Chambers Europe 
guide is published in April, followed in May by 
the Chambers USA guide, while the Chambers 
Latin America guide is released in September.
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As the research period can take anywhere 
from six months (UK/USA research) to ten 
months (Europe), researchers will track signif-
icant market changes as they happen. So 
while rankings are generally fixed as per pub-
lication, the team frequently updates the on-
line editorial to reflect any changes, say if a 
lawyer moves to another firm.

Unlike many other directories, the majority of 
research at Chambers and Partners is fo-
cused on clients – their needs, wants, deep-
est desires. The researchers speak to thou-
sands of clients per year, many of whom are 
more honest with Chambers than their own 
lawyer (see more in methodology – below)! 


What is the research methodology? 
A lot of people assume that the methodology 
is incredibly complex or that there's an algo-
rithm for achieving a ranking. In reality, the 
process is very simple: the researchers inves-
tigate a particular practice area by assessing 
a firm's recent work in that area. They do this 
by speaking to a firm's clients, other lawyers 
with whom they work, and reviewing informa-
tion provided by the firm (a submission). 

The researchers are looking for firms highly 
recommended by clients, so of course the 
best way to find out is to ask the clients 
themselves. These interviews take place on a 
completely anonymous basis, and the re-
search team never discloses names. Espe-
cially not to the firms in question. 

Law firms can submit for any and all practice 
areas researched in its jurisdiction. Chambers 
publishes the research schedule online but 
it's ultimately up to the firms to check this and 
of course, submit on time. A submission cov-
ers a team's key mandates in the last 12 
months as well as any significant changes to 
the composition of the team e.g. new arrivals, 
promotions. 


What's the most important factor in the 
ranking decision? 
Client feedback is by far the most important 
factor in the ranking decision. I cannot state 
that enough. 

Clients offer an objective perspective and can 
comment in-depth on their lawyer/team's per-
formance, especially in regards client service, 
commercial awareness and industry under-
standing. Indeed, these are the attributes that 
clients told Chambers they prize the most, 
along with excellent technical knowledge – 
obviously! 

The second key factor in a ranking decision is 
the information in a submission, which is why 
it's important for firms to include mandates 
that showcase the full range of a team's ca-
pabilities and work highlights. 

The submission is the firm's opportunity to 
explain its strengths, and successful firms 
don't just list high-value deals but also illus-
trate their work across the board. For exam-
ple, this could be mandates that are particu-
larly cross-border/innovative/for a new client/
precedent-setting. 


Can I buy my way in? 
Nice try, but no, absolutely not! The research 
process is completely independent, and there 
are no fees involved whatsoever; submitting, 
taking part in the research and achieving a 
ranking have no costs at all. 

Firms and individual lawyers are ranked on 
their own merits, nothing more.

Ranked firms and individuals have the option 
to purchase a one-page profile in the hard-
copy/online editions, however this is organ-
ised by a completely separate sales team and 
has no bearing on the research process. Un-
like the chicken and the egg scenario, having 
a ranking always comes first.
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What firms do wrong? 
Let's start at the beginning; not submitting on 
time. A very obvious no-no but it happens a 
lot. The research team try to be as flexible as 
possible but they have very tight research and 
production deadlines so can't afford to wait 
four, five, six+ weeks for a firm to submit. And 
of course, without a submission it's very hard 
for a researcher to actually research a firm 
properly.

Along the same theme, a lot of law firms do 
not use the Chambers submission template. I 
never understood this as Chambers designed 
the submission template in order to focus on 
the information it needs. Chambers knows 
what it wants, you know what it wants; give it 
what it wants! While there's no law against 


using the template – at least not yet – it is im-
portant to provide the relevant information. 
You wouldn't apply for a travel visa without 
using the appropriate application form so 
likewise, use the tools on hand. 

The information firms include in a submission 
differ wildly, but the biggest complaint 
amongst researchers is that there is not 
enough information on a particular work high-
light. It is no use simply writing 'advising client 
x on an acquisition', rather include the con-
text of the deal i.e. what makes it special and 
important to the client and crucially, what it 
makes it special and important to the firm it-
self. During the research period a lot of firms 
are in danger of being too hands-on. Some
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lawyers try to dictate the process for the re-
searcher – organising interviews with the 
clients (this should always come from the re-
searcher independently) or worse, writing their 

own “feedback” for clients to forward on. This 
is why Chambers prefers and insists on tele-
phone interviews – much more straightforward 
and enables a frank dialogue between re-
searcher and client. 

Lastly, being too aggressive with the research 
team is definitely not good practice. Chambers 
prides itself on its independence, and the rank-
ings are a result of its hard-fought investiga-
tions. It doesn't “owe” a firm anything. 


This is not a paid-for service. 

Shouting, threatening, or making disparaging 
remarks is definitely not the way to engage 
with Chambers. Like most things in life, you 
attract more bees with honey than vinegar. 


What do firms do right? 
The best way to work with Chambers is simply 
to adhere to the process; use the correct tem-
plates, submit on time, and engage with the 

researcher and editor in a positive manner. 
This was my experience 95% of the time and 
I'm happy to say I really enjoyed my time as 
editor and made many excellent working rela-
tionships. 


Although the research team travels on occa-
sion, the bulk of the research is conducted 
from London, thus I would encourage law firms 
when they are in town to set up a coffee meet-
ing to allow for a face-to-face meeting.

A lot of law firms were wary of doing this, and 
while it can't happen every day, many now try 
to organise annual in-person meetings to 
check in and report first-hand on recent devel-
opments. 
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Certain law firms are also very good at provid-
ing additional information throughout the year, 
i.e. beyond the fixed research period. By this I 
mean by providing press releases or updates.  
Not every day – don't overload the researcher 
– but at regular intervals, and definitely when 
there has been a significant development (e.g. 
deal closing/lateral hire).


How do I improve my rankings? 
I'm at danger of repeating myself too often 
but as said above, the best way to achieve/
improve a ranking is to follow the research 
process as close as possible. It also goes 
without saying that the firm/lawyer should be 
doing good work for happy clients. Always 
bear in mind that Chambers doesn't list all 
firms or lawyers everywhere; it's a ranking ta-
ble of the best of the best. Firms and lawyers 
thus need not only to explain why they're 
among the best of the best, but prove it. 


I have an individual ranking but the firm 
doesn't – why? 
It sometimes happens that an individual 
lawyer attracts more praise than a team as a 
whole. If this coincides with a submission 
where the same lawyer is listed as the lead 
lawyer, or only lawyer, on all work highlights 
then it is very likely that that lawyer will be 
ranked but not necessarily the team.

If a firm is trying to push forward a whole 
team then it is important to showcase not 
only the breadth of the practice in a submis-
sion but also the range of individuals - part-
ners, counsels and associates - involved. 


I am dual-qualified in a European country 
and the US; is it possible to be ranked in 
both countries? 
It is very rare for a lawyer to be ranked in two 
locations in the regional guides (Europe, USA, 
Asia-Pacific) as it is very rare for a lawyer to
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split their time neatly 50/50. To get around 
this, Chambers has put a lot of effort into de-
veloping the 'Foreign Expert' rankings in the 
Global guide. This feature – unique to the 
Global guide – highlights those exact individ-
uals who are based in one country with par-
ticular expertise in another. 


What's the incentive to submit to directo-
ries? 
Submitting to a directory, and more impor-
tantly being ranked in a directory, is a mark of 
quality and recognition. Firms ranked in 
Chambers have been independently re-
searched and have achieved excellent client 
feedback. Being ranked in a legal directory 
enables firm to chart progress and market de-
velopment. On top of this it also allows for an 
amazing mass of free – yes, free! – marketing 
material. Firms can publicise their rankings 
and editorial online and in print, for no cost. 


At a more strategic level then being ranked in 
a directory assures clients of firm's high level 
of service. It also allows for clients outside of 
that jurisdiction to know who are the key 
lawyers and firms active in their practice area. 

In some cases a ranking in Chambers sup-
ports a recommendation a client may have 
had. In other cases, however, a client may be 
completely new to and unaware of a jurisdic-
tion, and so the ranking tables help them 
choose their legal counsel. 

Ultimately, as I often used to say, the guides 
are practically written by clients for clients. 
Nowhere else can you find such depth of re-
search and independent evaluation. Well, per-
haps the Michelin guide, but that's a rather 
more appetising subject matter... 


Meer over chambers

Meer over Georgia Brooks
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De illusie  
van de ratio in 
franchise 
Door mr Nienke Slump, advocaat bij Justion 
Advocaten.

Rationele keuze in franchise is meestal een 
illusie 
“U heeft toch getekend?”  
Die vraag stellen met enige regelmaat de 
rechters aan de franchisenemers met wie ik de 
rechtszaal binnenstap en waar ik een opening 
zoek om de scheve contractuele verhoudingen 
recht te trekken. Het is vaak een gesloten 
vraag, waarin soms het oordeel (“Wat ben jij 
toch dom!”) besloten lijkt te liggen. 

Toch intrigeert diezelfde vraag mij af en toe ook, 
zij het dat ik mijn cliënten niet als dom inschat. 
Ik stel dan een vergelijkbare vraag aan mijn 
cliënten als de rechters, maar ik stel deze vraag 
als een open vraag, omdat ik oprecht nieuws-
gierig ben naar het waarom: “Waarom tekent 
een weldenkend mens een wurgcontract?” De 
antwoorden van mijn cliënten liggen vaak in 
dezelfde lijn: “Ik kende de directeur… Ik ver-
trouwde hem en vond hem sympathiek… Ik 
geloofde in het concept … Ik was zo blij dat de
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keuze bij de ‘sollicitaties’ op mij was gevallen, 
dat ik niet zulke kritische vragen meer durfde 
te stellen … Het voelde bijna als verliefdheid, 
ik zweefde op een roze wolk, mijn eigen 
bedrijf, dat had ik nooit durven dromen…”.


Dovemansoren 
Ooit stond ik met wat medestanders op de 
zogenaamde jaarlijkse Franchisebeurs en kort 
daarna op een KvK startersdag. Beide bijeen-
komsten waren niet voor herhaling vatbaar, zo 
constateerden we. Alle waarschuwingen die 
wij aan aspirant franchisenemers meegaven, 
kwamen niet binnen. Allemaal ‘dovemans-
oren’ om ons heen. Wat is hier in aan de 
hand? 


Grensvlak economie en psychologie 
Het antwoord vind je niet in de rechtenstudie. 
Eén van de manco’s van die studie (althans in 
mijn tijd) is het gebrek aan informatie uit an-
dere wetenschappen. Hooguit leren rechten-
studenten iets over economie en rechts-
filosofie. Daar houdt het eigenlijk wel mee op.

Op een bijscholingscursus Zorgplicht van 
banken in 2014 liet een docent -voor mij voor 
het eerst- het woord ‘gedragseconomie’ 
vallen. Dat werd mijn trefwoord op Google om 
het raadsel van de getekende wurgcontracten 
te ontwarren. Grappige bijkomstigheid was 
dat ik na die cursus op de terugweg in de 
trein zat met een medecursist, werkzaam bij 
de rechterlijke macht. Deze bekende mij 
schoorvoetend dat ook deze hoogopgeleide 
jurist ooit een hypotheek met een woekerpolis 
had afgesloten. En ook ik zelf heb wel eens 
een contract gesloten waar ik bij nader inzien 
beter over na had moeten denken. Waarom 
toch? In hun boek ‘Autonomie en paternal-
isme in het privaatrecht’ uit 2008 schrijven 
wetenschappers als professor van Boom 
(pagina 38): “Volgens behavioristen handelt 
de mens in veel gevallen onder invloed van 

‘heuristics’. Dit zijn methoden die worden ge-
bruikt om problemen op te lossen of beslis-
singen te nemen (zogenaamde vuistregels of 
regels van gezond verstand). Door middel van 
deze ‘heuristics’ wordt een oplossing of een 
antwoord gevonden waarvan men veronder-
stelt dat deze het dichtst bij de juiste uitkomst 
ligt. Deze methoden leiden echter vaak tot 
cognitieve ‘biases’ (ongepaste processen die 
leiden tot verkeerde beslissingen).” In 
diezelfde lijn liggen ook de conclusies van 
Daniel Kahneman, Nobelprijswinnaar uit 2002 
op het grensvlak van economie en psycholo-
gie. Hij maakt in zijn publicaties korte metten 
met het idee van de rationeel calculerende 
mens die in zijn eigen voordeel handelt. Zo 
ook Nobelprijswinnaar Robert Shiller (2013), 
die aantoonde dat  ook allerlei psychologis-
che, irrationele factoren prijzen bepalen die 
geleid hebben tot de dotcom- en de huizen-
bubbel die op hun beurt de kredietcrisis in 
2008 veroorzaakten. Er is blijkbaar 


een menselijke voedingsbodem voor irra-
tionele keuzes. Dat had men in de marketing 
al veel langer in de gaten. Zo omschreef pro-
fessor Cialdini in 2001 ‘the 6 principles of per-
suasion’. Hoe beïnvloed ik mijn contractpart-
ner, zodat hij ‘ja’ zegt tegen mijn contract.

Met stip op nummer 1 staat het principe van 
de ‘Sociale bewijskracht’. 

Dat principe is gebaseerd op het oerinstinct 
waarmee we vooral een bepaalde beslissing 
nemen als anderen ons daarin zijn voorge-
gaan. Het zogenaamde ‘kuddegedrag’. Als 
veel anderen het doen, zal het wel goed zijn.

‘Voedingsbodem 
voor irrationele 

keuzes’
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Andere belangrijke principes zijn: veronder-
stelde autoriteit (grote professionele organi-
satie, dokter in witte jas), schaarste (of de illu-
sie daarvan), ‘u moet nu beslissen, anders 
gaan we met een ander praten’, sympathie 
opwekken, commitment (verderop in de 
besluitvormingsfase wordt het steeds lastiger 
om nee te zeggen, de zogenaamde ‘salami-
tactiek’) en wederkerigheid (ik doe iets voor 
jou, dan wil jij vast wel iets voor mij doen).

Als je met die blik kijkt naar de advertenties 
voor het werven van franchisenemers, dan 
wordt duidelijker waarom weldenkende 
mensen wurgcontracten tekenen.  

Met name de principes als ‘sociale bewijs-
kracht’ en ‘autoriteit’ worden veel – en soms 
tegen harde feiten in - ingezet in de wervings-
marketing. 

Zo schrijft een keten die de afgelopen jaren 
van 23 naar 16 vestigingen terugging in een 

sterk krimpende branche op haar website nog 
steeds doodleuk: “Met een groeiend aantal … 
in heel Nederland is … een succesformule”. 

Ook de Nederlandse Franchise Vereniging 
maakt namens haar formuleleden reclame 
met termen voor haar leden als “de kwalita-
tieve top van franchisend Nederland” of 
“goed georganiseerde, bonafide en succes-
volle franchiseorganisaties”. Die formuleringen 
zijn een direct appèl op principes als ‘sociale 
bewijskracht’ en ‘autoriteit’.

Sociale bewijskracht, maar meer is het vaak 
niet. Het concrete bewijs van het gemiddelde 
succes voor de franchisenemers van som-
mige formules is nergens te vinden. 


Ook het vermelde aantal vestigingen van een 
formule zegt niets, omdat de vele wisselingen 
en bedrijfsbeëindigingen bij sommige ketens 
niet zichtbaar worden gemaakt. 

Nienke Slump
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Zo houdt men de minder succesvolle voor-
beelden buiten beeld. Dat doet immers af-
breuk aan de ‘6 principles of persuasion’.

Ik ken echter voorbeelden waar meerdere 
keren op dezelfde locatie een franchisenemer 
verlies lijdt, zonder de ellende van zijn voor-
ganger te kennen. De kans op succes staat bij 
franchise meer onder druk. 

Alleen al het feit dat je soms 8% tot 12% van 
je omzet moet afdragen aan de franchise-
gever beperkt juist kansen op succes.


De (tot voor kort) enige franchisenemer die 
mij benaderde voordat hij overwoog een 
franchisecontract te ondertekenen, oriën-
teerde zich op een horecaketen. 

Hij zag ervan af na een vrij eenvoudige 
kosten-batenanalyse. Hij schreef:

Je begint al met € 10.000 om je in te kopen 
in de formule. Dan volgt nog een investe-

ring van € 50.000 tot €200.000,= voor ap-
paratuur en het inrichten van een restau-
rant. 
Dit bedrag is uiteraard variabel want dat 
hangt af van de grootte van het restaurant. 
Daarna draag je over je bruto-omzet 12% af 
aan franchisegever. 
Als je daar je personeelskosten, gas, licht, 
water en aflossing van je schulden bij optelt 
dan moet je heel wat broodjes verkopen 
voordat je dat terugverdiend hebt. 
Maar zelfs deze (enige) kritische aspirant 
franchisenemer bleek toch ook enigszins 
gevoelig voor het principe van de ‘sociale 
bewijskracht’. Want hij schreef ook:

als je kijkt hoeveel er al zijn in Nederland 
zou je wel zeggen dat er wat verdiend 
wordt. Zelfs hij! 

Klik hier voor meer over mr Nienke Slump
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Een industrie 
als cliënt 
Een interview met mr Remko Roosjen en  
mr Martin Krüger, oprichters van MAAK Advocaten

De maakindustrie is onmisbaar voor de BV 
Nederland als het gaat om groei. Nederland 
presteert steeds beter in Europa; eerder leken 
gebrek aan uitgaven en onderzoek knelpunten. 
De Maakindustrie is divers qua productaanbod, 
maar bedrijven in deze sector hebben een ding 
gemeen en dat is innovatie, het creëren van 
producten die een directe bijdrage leveren aan 
groei. Dit is ook gezien door Remko Roosjen en 
Martin Krüger. Zij zien dat het niet meer genoeg 
was om gewoon goed te zijn in hun rechtsge-
bieden, maar dat succes met name tot stand 
komt door een rechtsgebied te bekijken vanuit 
een bedrijfstak, een industrie. Dus niet het 
standaard boutiquekantoor of de superspecia-
list zijn op een rechtsgebied, maar de beste 
worden in een bedrijfstak is hun driver. Omdat 
wij benieuwd zijn naar hoe zij deze dynamische 
markt bewerken en hoe zij als MAAK Advocaten 
zich onderscheiden van andere kantoren, zijn 
wij in gesprek gegaan met deze twee 
oprichters.
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Waarin onderscheiden jullie je van andere 
kantoren? 
MAAK Advocaten is een advocatenkantoor 
met een duidelijke focus op de maakindustrie. 
We zetten de ondernemer, zijn business en 
zijn positie in de markt centraal. Ook proberen 
we continu op de hoogte te blijven van 
nieuwe ontwikkelingen binnen de markt. Door 
kennis en begrip van de situatie van de spe-
lers op de markt kunnen we de juridische    
dienstverlening effectiever maken. Indien een 
advocaat bijvoorbeeld regelmatig met de 

Machinerichtlijn werkt, kan het gesprek met 
de klant over een vraag daarover meteen op 
hetzelfde niveau worden gevoerd. De klant 
hoeft niet eerst uit te leggen wat zijn positie in 
de markt is of waarom bijvoorbeeld de 

Machinerichtlijn van toepassing is.

Onze website is zo ingericht dat we ons rich-
ten op de specifieke speler op de markt. We 
kennen de specifieke situatie en juridische 
behoeftes van o.a. ontwerpers, producenten, 
importeurs, distributeurs, handelsagenten 
maar ook die van de consument.

Daarnaast is een van onze oprichters (Martin 
Krüger) in Duitsland in een regio opgegroeid, 
waar veel spelers uit de maakindustrie geves-
tigd zijn. Duitsland en Nederland zijn belang-
rijke handelspartners en zeker in de maak- 
industrie is de grensoverschrijdende samen-
werking voor veel bedrijven zeer interessant. 
Door zijn achtergrond kan MAAK Advocaten 
juist over deze grensoverschrijdende samen-
werking optimaal adviseren.


Jullie richten je op een industrie. Waarom 
de maakindustrie? 
Maakbedrijven nemen een vooraanstaande 
positie in en zijn onmisbaar in Europa en 
daarbuiten. Het is een dynamische en        
energieke branche, waarin veel innovatie 
plaatsvindt. We verwachten interessante     

ontwikkelingen in de toekomst, waaronder de 
verdergaande robotisering en de consequen-
ties daarvan voor de Europese productregel-
geving. Om als advocaat in deze markt met 
veel beweging en verandering te werken is 
spannend en uitdagend tegelijk.


Zijn jullie het enige kantoor met een cen-
trale focus op de maakindustrie? 
We zijn het enige kantoor dat zich volledig fo-
cust op de maakindustrie. Deze nichemarkt in 
de advocatuur is nog relatief nieuw.

Door de volledige focus op de maakindustrie 
zijn we al onderscheidend. Door onze exper-
tise kunnen we zowel Nederlandse als Duitse 
bedrijven gelijkwaardig bedienen. Het feit dat 
we met Duitse partijen in het Duits kunnen 
communiceren en onderhandelen is uniek en 
zorgt ervoor dat we klanten effectief kunnen 
ondersteunen.


Hoe zorg je dat je kennis up-to-date blijft?  
Door op één markt te focussen is het beter in 
kaart te brengen wat er leeft binnen de indus-
trie en welke ontwikkelingen er in - en regel-
geving ophanden zijn. Daarbij werken we 
regelmatig samen met technisch adviseurs 
(die bijvoorbeeld aangesloten zijn bij norm-
commissies). Door deze wisselwerking kun-
nen we een hoge kwaliteit van dienstverlening 
aanbieden. Doordat bedrijven in de maakin-
dustrie vaak in een sterk gespecialiseerd 
vakgebied actief zijn, lopen wij regelmatig 
tegen nieuwe situaties aan. 

Nieuwe ervaringen delen wij binnen ons 
netwerk, waardoor we in een vroeg stadium 
ook andere ondernemers kunnen informeren. 
Ten slotte spreken we op congressen voor de 
industrie. 

Met actuele vragen en opmerkingen, die uit 
de praktijk aan bod komen tijdens deze bij-
eenkomsten, houden we onze kennis ook up-
to-date.
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Leveren jullie full-service op alle rechts-
gebieden die binnen de maakindustrie   
opportuun zijn? 
Het is niet zo dat we een full-service kantoor 
zijn. De focus ligt duidelijk op vraagstukken 
omtrent productregelgeving, productveilig-
heid, aansprakelijkheids- en contractenrecht. 
Door deze duidelijke focus zijn we in staat een 
effectieve dienstverlening op een hoog niveau 
aan te bieden.

Indien een klant een juridische vraag heeft die 
buiten onze specialisatie valt, verwijzen we 
door. Dat doen we aan andere advocaten bin-
nen ons netwerk waarmee we goede erva-
ringen hebben. Het belang van de klant staat 
altijd voorop.


Wie zijn jullie klanten? 
Onze klanten in de maakindustrie variëren: 
bedrijven die producten ontwikkelen, produ-
centen, importeurs, distributeurs, handels-
agenten, detailhandelaren, toeleveranciers 
maar ook consumenten. Uit respect voor de 
privacy van onze cliënten noemen we deze 
nooit bij naam. Voorbeelden van klanten zijn 
fabrikanten in de machinebouw, producenten 
uit China die zich richten op de Europese 
markt, importeurs van producten uit niet EU-
landen, toeleveranciers die bijvoorbeeld aan 
de Duitse auto-industrie leveren, handels-
agenten die voor Duitse partijen in Nederland 
actief zijn, maar ook start-ups die een nieuw 
product op de markt willen brengen.
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Zien jullie een rode draad in advieswerk of 
zaakbehandeling binnen deze sector? 
Er is nog een heel terrein te winnen bij het 
inzichtelijk en beheersbaar maken van 
aansprakelijkheidsrisico’s. Denk aan een 
goede set algemene voorwaarden of duide-
lijke afspraken met (toe)leveranciers over de 
verantwoordelijkheden van de partijen. 

Vaak krijgen we vragen over de (overgang 
van) verantwoordelijkheden van partijen. Denk 
hierbij aan een machine of een productielijn, 
waarbij meerdere partijen delen van aanleve-
ren. Moeten nu alle onderdelen van een ma-
chine een CE-markering hebben? Heeft de 
samengestelde machine automatisch een CE-
markering, indien alle onderdelen CE-gemar-
keerd zijn? Ook de Arbowetgeving levert bij 
werkgevers regelmatig vragen op.


Het niveau van general counsel of 
bedrijfsjuristen is de laatste jaren enorm 
toegenomen. Heeft dit ook invloed op het 
soort werk dat bij jullie terecht komt? 
Dé bedrijfsjurist is (net als de advocaat overi-
gens) niet tot één categorie terug te brengen. 
Zo werkt de ene bedrijfsjurist niet dagelijks 
met de toepasselijke productregelgeving of 
de technische invulling van normen en de  
andere wel. Hierbij is uiteraard ook de om-
vang van het bedrijf van belang. De vragen 
die aan ons worden gesteld kunnen dan ook 
behoorlijk variëren. Kleinere bedrijven advi-
seren we bijvoorbeeld breed over de op een 
product van toepassing zijnde wet- en regel-
geving, zodat het product veilig op de markt 
kan worden gebracht. Bij complexere pro-
jecten worden we regelmatig door bedrijfs-
juristen benaderd als strategische sparring-
partner of als proces- advocaat bij proce-
dures. De vraagstelling is dan vaak heel  

specifiek gericht op een bepaald aspect van 
de toepasselijke wet- en regelgeving.


Wat kunnen jullie nog meer betekenen voor 
de bedrijfsjurist? 
De ervaring leert dat bedrijfsjuristen een advo-
caat soms relatief laat bij een project betrek-
ken. Deels hangt dat samen met de eigen  
expertise, deels is dat vanwege het kosten-
aspect. Indien een zaak echter tijdig in kaart 
wordt gebracht, kan er vaak effectiever, 
sneller en goedkoper een goed resultaat wor-
den gerealiseerd. Sterker, procedures kunnen 
dan eerder worden vermeden. Dat bewustzijn 
creëren is belangrijk. Ons streven is dan ook 
om op een toegankelijke wijze en in een vroeg 
stadium beschikbaar te zijn voor zowel de 
onderneming als de bedrijfsjurist. Dit doen we 
onder andere door bedrijfsjuristen aan te 
bieden kosteloos en  vrijblijvend over actuele 
uitdagingen van de onderneming te komen 
spreken.


De Angelsaksische advocatuur (i.t.t. 
Nederland) nemen ook andere specialis-
ten in dienst (bijv. medische, natuur-
kundige of bouwkundige). Wat is jullie 
visie hierop? 
Wanneer kantoren zich gaan richten op een 
specifieke branche is het onvermijdelijk om 
ook de niet-juridische kant van de branche 
te begrijpen. Zeker door de steeds verder-
gaande specialisatie is het nodig een wis-
selwerking te creëren en samen te werken 
met andere experts. Vertrekpunt bij ons is 
altijd een optimale ondersteuning van de 
ondernemer. In onze visie is het hiervoor 
echter niet noodzakelijk specialisten in   
dienst te nemen. We werken nauw samen 
met diverse (technische) experts, die de
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niet-juridische kant van een vraag goed 
kunnen belichten. Of dit een trend is die we 
ook in Nederland kunnen verwachten, is 
minder eenvoudig te beantwoorden. De  
advocatuur in Nederland werkt steeds 
specialistischer, waardoor ook meer niet-
juridische expertise noodzakelijk is. 


De reden kan wellicht terug te voeren zijn 
tot de regelgeving rondom de advocatuur. 
In tegenstelling tot veel Angelsaksische 
landen is het in Nederland vereist, dat een  
advocaat ook rechten heeft gestudeerd. In 
Angelsaksische landen kan ook een afge-
studeerde wiskundige na het afronden van 
de studie bij een advocatenkantoor aan de 
slag.


Zijn er volgens jullie veranderingen in 
het werven van opdrachten en het con-
tact met de potentiële cliënt? Zo ja, wat 
zijn die veranderingen? 
Betrokkenheid bij wat de ondernemer doet, 
waar hij naartoe wil en wat er binnen zijn 
branche leeft, is belangrijker dan ooit. Juist 
in die vraag willen wij voorzien, door een 
actieve focus op de maakindustrie. Het 
persoonlijke contact met de klant is voor 
ons hierbij van groot belang.

Ook de vindbaarheid van een kantoor on-
line wordt nog belangrijker. Vaak horen we 
dat bedrijven Google gebruiken om een 
geschikte advocaat te vinden. Op onze 
website willen we dan ook onze bood-
schap zo helder mogelijk overbrengen. Op 
die manier willen we potentiële cliënten 
kennis met ons laten maken en wijzen op 
de kansen en mogelijkheden. Komende 
maanden gaan wij online veel content 
plaatsen voor deze industrie.                 

Ook verzorgen we met regelmaat lezingen 
door het hele land.


Dan natuurlijk nog de bekende vraag 
over pricing. Met welk model werken  
jullie? 
In de regel werken we op basis van een 
uurtarief. We vragen geen kantooropslag, 
zoals veel andere kantoren wel nog altijd 
doen. Een vaste prijsafspraak is bespreek-
baar en een inschatting van de te besteden 
tijd wordt vooraf gegeven. We treden over 
de kosten met de klant in overleg. Ook een 
abonnement, waarbij de klant voor een
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vast maandbedrag van onze diensten 
gebruik maakt, is mogelijk. 

Voor ons is één aspect leidend: de klant 
staat centraal en mag bij de ontvangst 
van de factuur nooit onaangenaam ver-
rast worden. Heldere communicatie 
voorkomt dat.


Als wij jullie over 3 tot 5 jaar spreken, 
wat voor een kantoor treffen we dan 
aan? 
De focus van MAAK Advocaten ligt op 
klanttevredenheid door dienstverlening 
op hoog niveau en heldere communi-
catie. We willen in principe de CoolBlue 
van de advocatuur zijn. Dat zal over 
enkele jaren niet anders worden. 

Als onze praktijk dat verlangt zullen we 
in de toekomst uitbreiden en meer 
mensen in dienst nemen. Voor ons per-
soonlijk is het van belang dat we ple-
zier hebben in ons werk en voor een in-
dustrie werkzaam mogen zijn die voort-
durend in beweging is. Dat is een van 
de belangrijkste drijfveren geweest om 
MAAK Advocaten op te richten. Alle 
beslissingen die we over de toekomst 
van MAAK Advocaten nemen, moeten 
aan deze voorwaarden voldoen.

Het zou leuk zijn elkaar over 3 tot 5 jaar 
nogmaals te spreken. We hopen in ieder 
geval dat we dan nog als advocaat mo-
gen werken en niet door een robot zijn 
vervangen!


Meer info over MAAK Advocaten:

www.maakadvocaten.nl

http://maakadvocaten.nl/advocaten Martin Krüger
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In this series of vlogs Meike Schapink, Inno-
vation coach will be talking about Design 
Thinking, also called Human centered design. 
Some topics will be; The benefits for lawyers, 
you yourself as a lawyer, your clients, inspira-
tion, visualization and other things you never 
thought. Going through this human centered 
design process can give you a head start. Not 
all lawyers dare to take this path and there is 
a lot to gain. So stay tuned and see if human 
centered design could make a difference for 
you too.


Meike Schapink is a Innovation coach and 
Design Thinker. She is specialized in helping 
you to visualize your possibilities. She works 
with all kinds of lawyers and the University of 
Leiden. For more information see: dekracht-
vancreativiteit. (Dutch)


Design thinking refers to design-specific cog-
nitive activities that designers apply during 
the process of designing. Design thinking 
was adapted for business purposes by Stan-
ford professor David M. Kelley -Wikipedia
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