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‘  Het is de kunst om 
whizzkids te interesseren 
voor Allen & Overy’

Interview Wim Dejonghe en Justin Steer

Jeroen Piersma

D

Binnen de advocatuur staat Allen & Overy aan de frontlinie van de 
innovatie. Maar net als bij elk ander groot bedrijf is het ook voor dit 
kantoor een uitdaging om jonge creatieven aan zich te binden. Een 
dubbelinterview met de top van het internationale advocatenkantoor.

De advocatuur staat op zijn zachtst ge-
zegd niet bekend als een innovatieve sec-
tor. In de basis wordt het vak al honder-
den jaren op dezelfde manier bedreven, 
en wat veel advocaten betreft blijft dat 
ook zo. Het zit in het DNA van een advo-
caat om voorzichtig en defensief te ope-
reren. Een advocatenkantoor, met zijn 
traditionele verhouding tussen patroon 
en stagiaire, is ook niet de gedroomde 
werkomgeving voor technologische 
whizzkids. Vernieuwers die zich wagen 
aan een innovatieve onderneming in 
de juridische dienstverlening lopen op 
 tegen de traagheid en het conservatisme 
van de sector. 

Toch is ook in de advocatuur de afge-
lopen jaren de gedachte doorgedrongen 
dat de wereld fundamenteel verandert 
en dat stilstaan geen optie is. Iedere ma-
naging partner van een serieus kantoor 
rekent het aanzwengelen van innovatie 
tegenwoordig tot zijn kerntaken.

Een gevestigde grootmacht als het van 
oorsprong Britse kantoor Allen & Overy 
wil hierbij vooroplopen, zo vertellen de 
Vlaming Wim Dejonghe, wereldwijd 
managing partner, en zijn evenknie bij 
het Nederlandse kantoor, de Zuid-Afri-
kaan Justin Steer. Ze hebben enig recht 
van spreken getuige de bovengemiddeld 
snelle groei van het kantoor, en het feit 
dat Allen & Overy de afgelopen tien jaar 
al vier keer de prestigieuze innovatieprijs 
voor advocaten van de Financial Times 
heeft gewonnen.

Het kantoor beschikt inmiddels over 
een pool van zzp’ers, een pakket online-
dienstverlening tegen vaste tarieven en 
een servicecenter in Belfast, waar veel 
juridisch routinewerk efficiënt wordt af-
gehandeld en de wereldwijde backoffice 
is gecentraliseerd. Met deze innovaties 
probeert Allen & Overy niet alleen de 
topklussen, maar ook het minder in-
gewikkelde werk binnen de muren van 
het kantoor te houden. ‘Cliënten willen 
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graag met ons blijven werken, maar wel 
tegen een concurrerende prijs’, zegt 
Wim Dejonghe. ‘Je kunt niet wereldwijd 
vijfduizend mensen aan het werk hou-
den zonder bepaalde processen effici-
enter te doen. Het alternatief is krimpen 
naar de top, en daar hebben we niet voor 
gekozen.’ 

De advocatuur is nog altijd een stevig 
gereguleerde sector. Van echte krimp is 
geen sprake en producten die de markt 
op zijn kop zetten, zoals een iPhone, 
ontbreken. Is innovatie in de advocatuur 
niet een luxeprobleem? 

Dejonghe: ‘Ik ben het daar niet hele-
maal mee oneens. De regulering is een 
belangrijke reden dat innovatie in de 
juridische sector trager gaat dan elders. 
Maar onze benadering is dat de druk 
toch zal komen, en dan kunnen we maar 
beter de eerste zijn om innovatieve din-
gen te doen. De crisis heeft een overaan-
bod in de markt blootgelegd en daardoor 
is de machtsverhouding tussen advocaat 
en cliënt definitief veranderd. Er is druk 
ontstaan op de prijs en dus op de effici-
entie, of het gebrek daaraan.

Verder zijn er ook nieuwe spelers van 
buiten de sector tot de markt toegetre-
den. In Engeland, waar de markt al een 
tijd is geliberaliseerd, bemoeit private 
equity zich met de advocatuur. Verder 
zijn er partijen opgestaan zoals het 
Amerikaanse Axiom, waar bedrijven hun 
juridisch werk kunnen outsourcen. En 
de grote accountantskantoren — de Big 
Four — zijn teruggekeerd in de juridi-
sche markt.

Bij grote projecten zie je toch dat 
cliënten het meer routinematige werk 
tegen een vaste prijs onderbrengen 
bij een Indiase outsourcer of een Big 
Four-kantoor. Om ons marktaandeel 
te behouden moeten wij ons bedrijfs-
model aanpassen. Wij bieden cliënten 
een geïntegreerde oplossing, wij runnen 
het project, maar we zijn ook realistisch 
over de prijzen die we kunnen rekenen. 
Je kunt als advocaat zeggen: ik doe alleen 
het topwerk. Maar dan krijg je van de 
honderd uren die in een project zitten 
er twee, en gaan de andere 98 uren naar 
andere partijen.’

Kun je bij Allen & Overy ook een specia-
listische opdracht neerleggen en de rest 
van het project bij andere partijen onder-
brengen?
Steer: ‘Ja, dat kan. Maar het omgekeerde 
kan niet. We gaan niet rechtstreeks con-
curreren met partijen die zich toeleggen 
op het meer routinematige werk. We 
doen het geïntegreerde werk, we doen 
het topwerk, maar wat we niet doen, is 
alleen volumewerk. Daar ligt niet onze 
sterkte.’ 

U hebt het over assertieve cliënten en 
nieuwe concurrenten. Welke rol spelen 
technologische ontwikkelingen? 
Dejonghe: ‘Die gaan hun invloed heb-
ben op de sector. Of wij accepteren dat 
technologische ontwikkelingen een rol 
spelen, of partijen van buiten de sector 
zullen die introduceren. We staan pas 
aan het begin van het geautomatiseerd 
opstellen van een juridisch document of 
het beantwoorden van juridische vragen 
met behulp van datamining. Ook als het 
gaat om flexibel werken biedt de techno-
logie nog grote mogelijkheden. 

Ik ben bij heel weinig organisaties 
commissaris, maar heb een uitzonde-
ring gemaakt voor een organisatie die 
chirurgen opleidt om te opereren met 
robots. In de chirurgie is het probleem 
dat de robots efficiënter zijn dan de chi-
rurgen en dat chirurgen niet weten hoe 
ze met robots om moeten gaan. Het zijn 
mensen die twaalf jaar opleiding achter 
de rug hebben. De advocatuur is toch 
niet zo veel ingewikkelder... Technologie 
ontkennen is geen winnende formule.’

Nederland telt 17.000 advocaten. Heb-
ben we die over tien jaar nog allemaal 
nodig?
Steer: ‘Ik denk het niet. Maar het werk 
laat zich in ons marktsegment toch wat 
minder makkelijk automatiseren dan 
bij de kleinere kantoren. Een simpel 
contract waarover je niet kunt onderhan-
delen is vatbaar voor automatisering. In 
het advies aan de top van de markt heb je 
veel meer “judgment calls” nodig. Ik zie 
mijn klanten zich niet zo snel neerleggen 
bij het oordeel van een computer.’

Is een advocatenkantoor wel een goe-
de omgeving om technologische whizz-
kids binnen te halen? Die willen werken 
in een hip bedrijfsverzamelgebouw waar 
een voetbaltafel staat.

Dejonghe: ‘Het klopt dat een succesvol 
advocatenkantoor niet de omgeving is 
voor disruptie. Maar dat geldt voor alle 
grote bedrijven. Waarom kopen Apple 
en Google zoveel start-ups op? Omdat 
ze zelf een minder geschikte omgeving 
hebben om nieuwe ideeën te ontwikke-
len. Dat is de uitdaging van grote onder-
nemingen: hoe blijf je creativiteit in je 
organisatie houden.

De kunst is om die whizzkids toch 
te interesseren. We hebben hier een 
innovatiepanel, waarin externe mensen 
zitten. Zij hebben een budget om goede 
ideeën uit de organisatie te financieren. 
Een ander initiatief heet i2. Mensen met 
ideeën kunnen hier lid van worden. Er 
hoort een fonds bij met “seed capital”. 
Daar is budget voor en ik heb geen en-
kele invloed op de besteding. Zij nemen 
participaties in start-ups die voor ons 
relevant kunnen zijn. Niet altijd met 
 succes, maar dat hoort er ook bij. 

Wat in ieder geval niet werkt, is van bo-
ven zeggen: nu gaan we innovatief wer-
ken. Dit kantoor heeft succesvolle part-
ners. Die zeggen: we hebben topcliënten, 
we werken zeven dagen per week twaalf 
uur per dag en dan kom jij mij vertellen 
dat ik het anders moet doen. Forget it.’

    
Allen & Overy biedt klanten geïntegreer-
de oplossingen voor hun juridische 
problemen en heeft daarvoor projectma-
nagers in huis. Het kantoor werkt onder 
het label Peerpoint ook met een pool 
zzp’ers. De backoffice is gecentraliseerd 
in Belfast. Het kantoor begint daarmee 
de trekken te vertonen van een normale 
multinational, met alle complexiteit die 

daarbij hoort. Kan een partnership als 
Allen & Overy dat nog wel aan?
Dejonghe: ‘Wij hebben een uitgebreide 
staf. Dat moet ook wel als je vijfduizend 
mensen in dienst hebt en een omzet van 
€ 1,8 mrd behaalt. Allen & Overy werkt 
met een hybride model waarbij de part-
ners de productie en marketing doen, 
maar daarbij worden ondersteund door 
een corporate structuur met IT-syste-
men, systemen voor facturatie, manage-
mentinformatie en cash reporting.

Een van de fijne dingen van de oude part-
nership was nu juist dat het zo heerlijk 
simpel was, en dat iedereen met de in-
houd bezig kon zijn. Het aansturen van 
zo’n pool zzp’ers maakt het leven er niet 
eenvoudiger op.
Dejonghe: ‘Dat klopt. Je kunt proberen 
het simpel te houden en iedere advocaat 
gewoon in loondienst op het kantoor 
te laten werken. Maar dan loop je veel 
talent mis. Het gaat bij ons uiteindelijk 
om de vraag hoe je het grootste talent 
in huis krijgt. Als je niet werkt met zo’n 
zzp-formule, dan verlies je de “war for ta-
lent”. Want er zijn heel goede advocaten 
die weinig voelen voor het traditionele 
carrièrepad. In Belfast werken advocaten 
van negen tot vijf. Overwerken gebeurt 
op vrijwillige basis en tegen betaling. Dat 
spreekt bepaalde mensen aan.’

Strijd om de toppers 
‘Als je niet werkt met 
een pool van zzp’ers, 
zoals wij doen, dan  
ga je uiteindelijk de 
“war for talent” 
verliezen’
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