
E
en beter bewijs voor het toege-

nomen belang van marketing

voor de advocatuur dan het

wegkapen van elkaars marke-

tingmensen is er niet. Inderdaad, advo-

catenkantoren lijken net reclamebure-

aus. Jaap Bosman die in 2003 overstapte

van Nauta Dutilh naar Houthoff Buru-

ma was de trendsetter en Erik van Zadel-

hof werkt per mei van dit jaar niet lan-

ger voor Norton Rose maar voor DLA

SchutGrosheide. Van Zadelhof was eer-

der ook al de hoogste marketingman

van Allen & Overy. Het zijn ongekende

taferelen in de advocatuur waar discre-

tie en ingetogenheid altijd kernbegrip-

pen waren. Wat is er aan de hand in de

snelle wereld van de declarabele uren?

Het was een nationale primeur: een

advocatenkantoor dat via tv-commerci-

als reclame maakt. In spotjes die vier

dagen achtereen (eind april) werden

uitgezonden op RTL4 en 5 vroeg DLA

Schutgrosheide aandacht voor de Ta-

lentendagen die het kantoor eind mei

organiseert. Bureau Moses maakte de

spot. DLA SchutGrosheide (‘DLA’) heeft

recent twee internationale fusies ach-

ter de rug en wordt op dit moment ge-

ïntegreerd in het wereldwijde kantoor

DLA Piper Rudnick Cary Gray dat met

ruim 3000 advocaten tot de grootste

kantoren ter wereld behoort. In Neder-

land had het kantoor Schut & Groshei-

de altijd een wat stoffig ‘protestants’

imago; blijkbaar is besloten de nieuwe

internationale status van het kantoor

te ondersteunen met een voor advoca-

tenkantoren ongekend stevige marke-

tingcampagne, onder meer via imago-

campagnes in print in landelijke kran-

ten (begin en zomer 2004).

Het pr- en communicatiebureau

Huijskens & Istha werd ingeschakeld

om het kantoor te ‘sellen’ bij de media.

Harmen Geers van Huijskens & Istha:

‘DLA had het gevoel dat ze qua publi-

citeit wat achterbleven bij andere kan-

toren. Wij proberen ze over het voet-

licht te brengen met hun zaken en er-

voor te zorgen dat ze aan het woord

komen als deskundigen. Dat doen we

onder meer door ze te stimuleren opi-

niestukken te schrijven voor kranten.

Om kort te gaan: wij helpen ze met het

opbouwen van hun naam na de twee

fusies.’ 

De komst van Van Zadelhof die werd

weggehaald bij Norton Rose moet ook

in het licht worden gezien van deze

marketinginspanning. Van Zadelhof

begon zijn loopbaan bij de Nederlandse

Orde van Advocaten, werkte toen enige

jaren voor Hill & Knowlton, schoof door

naar het internationale topkantoor

Allen & Overy, verkaste naar de Amster-

damse vestiging (Rembrandt-toren) van

het Engelse Norton Rose en zit nu dus

bij DLA. Hij geldt als de ‘godfather’ van

de ‘advocatenmarketing’. Opmerkelijk:

zaken als concurrentiebedingen waar

advocaten toch alles van zouden moe-

ten weten, spelen hierbij blijkbaar geen

enkele rol.

ESPRIT  DE  CORPS

De wijze waarop DLA opereert is een

uitzondering in de advocatuur waar

zaken als tv-commercials en imagocam-

pagnes nog niet eerder zijn aangetrof-

fen. Dat heeft alles te maken met de tra-

ditionele terughoudendheid waarmee

advocaten naar buiten moeten treden.

Tot 1988 was het maken van reclame

zelfs verboden. In dat jaar kwam de

Nederlandse Orde van Advocaten, de re-

gelgever voor het beroep, met de Veror-

dening op de Publiciteit. Hierin staat

exact omschreven wat advocatenkanto-

ren wel en niet mogen. De leidende ge-

dachte hierachter is dat advocaten

niets mogen doen dat de ‘onderlinge

verhouding van welwillendheid en ver-

trouwen’ tussen advocaten kan scha-

den. Het ‘esprit de corps’ mag dus niet

worden aangetast. Vergelijkende recla-

me: geen sprake van. Reclame maken

met percentages gewonnen zaken: ab-

soluut verboden. Immers: de onderlin-

ge sfeer zou goed kunnen worden ver-

ziekt als kantoor A een bord in de tuin

zou planten met: hier winnen we 60

procent van onze zaken, waarop kan-

toor B een straat verder een bord neer-

zet met 70 procent. 

Een ander heilig uitgangspunt is dat

er geen publiciteit mag worden bedre-

ven over de rug van de cliënt. Dat

brengt immers het risico met zich mee

dat een advocaat de belangen van zijn

cliënt schaadt ten faveure van eigen pu-

bliciteitszucht. Deze belangrijke regel

(art. 6, lid 2) luidt als volgt: ‘Behoudens

voorafgaande toestemming van de

cliënt is het de advocaat niet toegestaan

publiciteit te bedrijven over de bij-

zonderheden van zaken die bij hem in

behandeling zijn of zijn geweest, over

de persoon van zijn cliënt of over de

aard en de omvang van diens belangen.’

Het is deze regel die in ‘het wereldje’

met name tot veel discussie leidt,

omdat een advocaat die deze regel over-

treedt in de problemen kan komen.

Twee recente zaken zijn wat dit betreft

maatgevend. In de ene ging het om een

advocaat die journalisten van NRC Han-

delsblad inzage gaf in het strafdossier

van zijn cliënt, de moeder van het

‘meisje van Nulde’. Deze had hiervoor

toestemming gegeven. De tuchtrechter

oordeelde niettemin dat de advocaat

fout zat omdat er in het dossier ook ge-

gevens van andere personen (het zusje,

de natuurlijke vader van het meisje en

de ouders van de moeder) stonden die

geen toestemming hadden gegeven. De

advocaat kreeg geen sanctie opgelegd.

In de andere (civiele) zaak ging het om

een Rotterdamse advocaat die zonder

toestemming van zijn cliënt diens zaak

uit de doeken deed in een boek over

topadvocaten. Hij kreeg een stevige be-

risping aan de broek. 

Advocatenkantoren mogen al bijna twintig jaar de publiciteit zoeken, maar gingen daar

altijd zeer rustig mee om. Tot nu. Vooral de sterk oplopende spanningen op de arbeids-

markt zorgen voor een heftig marketingklimaat in de advocatuur.
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Vanaf 1988 experimenteren advocaten-

kantoren dus in toenemende mate met

marketing. Een mijlpaal was de komst

van de professionele marketeer vanaf

medio jaren negentig. Op dit moment

beschikken vrijwel alle grotere kanto-

ren over een eigen marketingafdeling

en die zijn groeiende. Om een indruk te

geven; die van DLA telt 4 fte’s op 80 ad-

vocaten, die van Clifford Chance 2 fte’s

op 120 advocaten, die van Baker &

McKenzie 3 fte’s op 100 advocaten en

die van Allen & Overy 9 fte’s op 150 ad-

vocaten.

BELANGRIJKSTE INSPANNINGEN

Zoals gezegd zijn imagocampagnes in

de advocatuur nog niet gangbaar. Wat

doen deze marketingafdelingen dan

wel? Woordvoering met de media,

maar dat is slechts een gering onder-

deel van het werk. Dat komt onder

meer omdat de media nauwelijks geïn-

teresseerd zijn in het kantoor; de inte-

resse richt zich eerder op concrete

zaken en dan spreekt de behandelend

advocaat uiteraard met de journalist en

niet de marketingman. De belangrijk-

ste inspanning van deze afdelingen

richt zich het laatste jaar zonder twijfel

op de arbeidsmarkt. Naarmate de uit-

stroom aan getalenteerde juristen

steeds dunner wordt, neemt de felheid

waarmee de ‘battle for the brightest’

thans wordt gevoerd dienovereenkom-

stig toe. Marketingafdelingen beden-

ken en implementeren wervingscam-

pagnes, verzorgen stands op congres-

sen en organiseren ‘in-house-kantoor-

dagen’ voor studenten, om maar wat te

noemen.

Alle printcampagnes van advocaten-

kantoren tot nu toe (behalve dus die

ene van DLA) hadden een arbeids-

marktgerelateerde insteek, vaak in de

sfeer van ‘masterclasses’, al dan niet in

New York of Singapore. Veelzeggend in

dit verband is dat het ook in de spot van

DLA om het werven van jonge juristen

(de Talentendagen) ging. Hierbij moet

natuurlijk worden bedacht dat advoca-

tuur bij uitstek een people’s buisiness

is en dat de kantoren die gaan inboeten

op kwaliteit onherroepelijk marktaan-

deel gaan verliezen. Deze slag speelt

zich voor een belangrijk deel af via

internet; steeds meer kantoren openen

speciale ‘carrièresites’ voor studenten.

Enkele aardige voorbeelden: www.ta-

lentendagen.nl (van DLA), www.wer-

kenbijstibbe.nl (van Stibbe), www.ont-

dekcliffordchance.nl (van Clifford

Chance), www.hetechtewerk.nl (Van

Houthoff Buruma) en www.loopbaan-

generator.nl (van Nauta Dutilh).

Een verdere activiteit van de marke-

tingafdelingen is sponsoring; advoca-

tenkantoren zijn actief in sponsoring

van sport, zoals CMS Derks Star Bus-

man (van de KNHB, de Koninklijke

Nederlandse Hockeybond) en Boekel de

Neree (van de Koninklijke Nederlandse

Roeibond KNRB) maar ook in sponso-

ring van talrijke andere culturele en

wetenschappelijke manifestaties zoals

Houthoff Buruma van het Rotterdamse

Filmfestival en Clifford Chance van Sail

2005 in de Amsterdamse haven.

Een specifieke activiteit van de advo-

catenmarketeers waaraan zeer veel be-

lang wordt gehecht, is het aanleveren

van informatie aan de zogeheten ‘direc-

tories’. Dit zijn dikke boekwerken waar-

in alle advocatenkantoren ter wereld

zijn beschreven met hun specialisaties

en successen. Hoe meer partners van

een kantoor in deze gidsen worden ge-

noemd, hoe hoger de status van het

kantoor. Yvette van Aarle van Clifford

Chance: ‘Dit werk kost weliswaar geen

budget, maar vergt veel marketingtijd.

Een juiste ranking in deze directories

ondersteunt het imago van het kan-

toor.’ De twee belangrijkste directories

zijn Chambers en de Legal 500. In Enge-

land en de VS wordt aan dergelijke ran-

kings nog veel meer belang gehecht

dan in Nederland en wordt zelfs gespro-

ken van een ‘listmania’; in ons land

zien we hier ook iets van terug in de

vorm van de ‘strafpleiters top-10’ van

Peter R. de Vries en de lijsten van topad-

vocaten die het weekblad Elsevier regel-

matig publiceert.

Hoewel wijd en zijd wordt erkend dat

het hier nattevingerwerk betreft van

het zuiverste soort, wordt aan dit soort

lijsten toch veel waarde toege-
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kend. Sinds enige jaren is er ook

een serieuze Nederlandse directory op

de markt, de ‘Stand van de Advocatuur’

van uitgeverij KSU. Stap voor stap weet

deze uitgave gezag op te bouwen en de

presentatie van de ‘Stand’ is inmiddels

een jaarlijks terugkerende gebeurtenis

van formaat in advocatenland, onder

meer omdat er ook diverse ‘prijzen’ (de

vergelijking met de Oscar-uitreiking is

wel eens gemaakt) worden uitgereikt

aan advocaten en kantoren.

RELATIE-EVENTS

Als laatste belangrijke taak van de mar-

keteers moet worden genoemd de bus-

iness-to-businessmarketing in de vorm

van relatie-events voor vaste klanten en

prospects (hier ligt natuurlijk vaak een

relatie met de sponsoring), het uitge-

ven van promotiemateriaal in de vorm

van nieuwsbrieven en het optuigen van

klanttevredenheidsonderzoeken en an-

dere after-salesactiviteiten. 

En tussen de bedrijven door houden

de marketeers zich ook nog bezig met

het ontwerpen en verzorgen van de

huisstijl, de branding van the firm en

het generen van exposure voor het kan-

toor in de media waarvoor dus in inci-

dentele gevallen een communicatiebu-

reau wordt ingehuurd; DLA werkt hier-

toe met Huijskens & Istha en Nauta Du-

tilh met Van Kempen  PR & PA. Andere

voorbeelden zijn niet bekend. Van Aarle

van Clifford Chance: ‘Ons mediabeleid

richt zich specifiek op zakenbladen

zoals Het Financieele Dagblad, de Fi-

nanciële Telegraaf, Fem Business en

Management Scope en op vakbladen

voor specifieke sectoren.’

Hoeveel geld geven advocatenkanto-

ren nu aan marketing uit? Dat het om

grote bedragen gaat is zeker. In Enge-

land, waar veel meer openheid bestaat

over advocatenkantoren en geld dan in

ons land, bleek uit een onderzoek dat

85 procent van de kantoren aangeeft

thans meer dan 1 procent van de omzet

te besteden aan marketing, terwijl 12

procent dit percentage schatte op 5 pro-

cent en hoger. Wereldwijde omzetlei-

der Clifford Chance zet mondiaal rond

de anderhalf miljard dollar om; bij 5

procent gaat het dan dus om 75 mil-

joen dollar wereldwijd. Het Nederland-

se kantoor Loyens & Loeff dat volgens

de ranking van the American Lawyer de

hoogste Nederlandse omzet heeft (231

miljoen dollar) zou bij een meer rea-

listisch ‘Nederlands’ percentage van

twee dus op een marketingbesteding

komen van bijna 5 miljoen dollar per

jaar. Van de benaderde kantoren is Ken-

nedy van der Laan (nummer 19 van

Nederland met 80 advocaten) het enige

dat een percentage geeft en dat is in-

derdaad 2 procent van de omzet. In de

advocatuur staan dus ook enorme pot-

ten met geld klaar voor ondernemende

reclamebureaus.

Inmiddels kondigt de nieuwste

trend zich al weer aan: zowel Clifford

Chance als Kennedy van der Laan wij-

zen op de mogelijkheden van de data-

basemarketing (in andere sectoren al

jaren gemeengoed) waardoor pros-

pects steeds individueler kunnen wor-

den benaderd. 
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