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‘Advocatuur zal
door klanten
vernieuwen’
Dedrukomte vernieuwenbin-
nendeadvocatuur zal vanbui-
tenafmoetenkomen,wanneer
cliënten efficiëntere dienstver-
lening gaaneisen.Dat gebeurt
nu teweinig omeen sectorbrede
verandering teweeg tebrengen.
‘De toekomst vande juridische
dienstverlening zal in grotemate
bepaaldwordendoordeklant-
vraag’, zegtChantal Vermeire,
hoofd strategie bij de afdeling
legal & regulatory vanWolters
Kluwer.
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. Gebrek aan kennis en
het uurtje-factuurtje-ver-
dienmodel zitten innova-
tie in de advocatuur in de
weg.. De impuls om te inno-
veren zal van buiten moe-
ten komen, van klanten
die meer efficiëntie eisen.. Technologie wordt door
topadvocaten niet als
bedreigend ervaren, maar
creëert juist meer ruim-
te om complexer werk te
verrichten.

H
et is een terugkerend thema: de
achterblijvende innovatie binnen
deadvocatuur. Veel ondersteu
nendeprocessengebeurennunog
handmatig enkostendaardoor
veel tijd.Denkaanhet analyseren

van jurisprudentie of het beantwoorden van
basale juridische vragen. Zoiets kangeautoma
tiseerdwordenenhetwerk vandeadvocaat een
voudigermaken.

Maar eengevoel vanurgentie omdergelijke
veranderingendoor te voerenontbreekt bij kan
toren, bleekuit eerder onderzoek van juridisch
uitgever Sdu.Dewil om te innoveren is erwel,
maarwijkt indepraktijknogal eens voorde
dagelijksebeslommeringen. Vooralsnogwordt
grootschalige vernieuwing, het gebruik van juri
dische technologie (‘legaltech’) en automatise
ring, nunog vooral gezien als toekomstmuziek.

Dedrukomte vernieuwen zal dus vanbuiten
afmoetenkomen,wanneer cliënten efficiënte
re dienstverlening gaaneisen.Dat gebeurt nu
toch teweinig omeen sectorbrede verandering
teweeg tebrengen. ‘Het is nog altijd ergmak
kelijk om jedienstenperuur te verkopen. Als
resultaat daarvan, voelenpartners dedrukom
te innoveren—nog—niet,’ zegt JeroenZweers,
innovatiedirecteur bij Kennedy vanderLaan in
eenander onderzoek, ditmaal vanuitgeverWol
tersKluwer.

‘De toekomst vande juridischedienstverle
ning zal in grotematebepaaldwordendoorde
klantvraag’, zegtChantal Vermeire, hoofd strate
gie bij de afdeling legal & regulatory vanWolters
Kluwer.

WEERSTAND DOOR ONWETENDHEID
Volgenshet onderzoek vanWoltersKluwer zijn
kantoren zichbewust vanhun trage verande
ringsbereidheid. Slechts 34%vandeadvocaten
gelooft dat hunorganisatie het tempo van ver
anderingenbijwil houden, terwijlmeerdan
dehelft nual verwacht de gevolgen te zien van
‘transformerende technologieën’ zoals kunst
matige intelligentie, bigdata en voorspellende
analyses. Kantorendie in technologischopzicht
vooroplopen,meldenbijvoorbeeld alwinst
gevender te zijn.

Debelangrijkste reden voordeweerstand
schuilt in eengebrek aankennis: slechts 24%
vandeondervraagden zegtnieuweontwikkelin
gen, zoals kunstmatige intelligentie (AI) echt te
begrijpen.Wel verwachtmeerdandehelft van
de advocatendat de investeringen in techno
logie binnenhunorganisatie dekomendedrie
jaar zullen toenemen.

‘Geavanceerde technologie zoals kunstma
tige intelligentie enpatroonherkenningwordt
door veel advocatengezien als blackbox’, licht
Vermeire toe. ‘Omermee tewerkenmoet je
ookbegrijpenwat die technologie kanendoet.’
‘Onbekendmaakt onbemind’, zegt ookNicky
Leijtens, bestuursadviseurbijNautaDutilh.

In het kort

“
‘Demeerwaarde
vandeadvocaat in
het proces aande
onderhandelings-
tafel zal niet door
legaltechworden
overgenomen’
Johan Koggink
directeur, Van Benthem&Keulen

J U R I D I S C H

‘Advocatenvoelen in
De advocatuur moet innoveren, maar
doet dat te langzaam, of helemaal
niet. Gebrek aan kennis is een
oorzaak, maar ook het verdienmodel
met uurtarieven zit in de weg.
Zolang het geld blijft binnenkomen,
ontbreekt noodzaak tot vernieuwing.

‘Sommige algoritmenzijn voor experts al amper
tebegrijpen. Endat iswel essentieel, zekerwant
als besluitvorminggeautomatiseerdwordt.De
huidige generatie juristen is veelal geendigital
native.Die komenerwel aanendat zal ongetwij
feld eenextra impuls gevenaandeacceptatie
vannieuwe technologie.’

Strategieconsultant JaapBosmanwaarschuw
de eenaantalwekengeleden inhet FDvoorhet
gevaar van eengezamenlijkedatabasemet juri
discheuitgaven, die steedsmeer grote onderne
mingen zoalsMicrosoft enGlaxoSmithKline sa
menaanhet opzetten zijn. Als dat leidt tot beter
zicht ophun juridischeuitgaven—wat krijgen
ze eigenlijk concreet voorhunbetalingen—dan
zullenbedrijfsjuristenongetwijfeldmeer effi
ciëntie gaaneisen vanadvocatenkantoren.Met
als gevolgdat het traditionele ‘uurtjefactuurtje’
opde schop zal gaan.

VolgensBosmanzullenbedrijvenadvocaten
kantoren straks alleennogmaarwillenbetalen
voorde toegevoegdewaarde vangeleverdedien
stenof producten, enniet voorhet aantal uren
dat ze erinhebbengestopt.Hij denkt dat die

“
‘Verandering van
het verdienmo-
del zal een evolutie
zijn,maar geen re-
volutie ennog lang
gekoppeld zijn aan
het aantal uren’
Chantal Vermeire
hoofd strategie, Wolters Kluwer

“
‘Eennieuwe
generatie juristen
zal zonder twijfel
eenextra impuls
gevenaande ac-
ceptatie vannieu-
we technologie’
Nicky Leijtens,
bestuursadviseur, NautaDutilh

Opde Zuidas in
Amsterdam zitten
verschillende grote
advocatenkantoren. Uit
onderzoek blijkt dat
advocatenwelmeer
gebruik willenmaken
van bijvoorbeeld auto-
matiseringssoftware die
hunwerkmakkelijker
maakt, maar dat waar-
schijnlijk pas vaker gaan
doen als de klant erom
vraagt. FOTO: BLOOMBERG

nnovatiedruknogniet’

transformatie zichdekomende tien jaar voltrekt.
Vermeire vanWoltersKluwer ziet die ontwik

kelingminder snel gaan: ‘Het is duidelijk dat de
klant op zoek isnaar geleverdewaarde,maardat
zal nog langgekoppeld zijn aanhet aantal uren.
Verandering vanhet verdienmodel zal eenevo
lutie zijn, geen revolutie.’Wel ziet zij eendirect
verband tussenhet gebruik van technologie en
eenhogerewinst. ‘Het is duidelijk dat techno
logiemeer tijd vrijmaakt voorde advocaat om
dingen tedoendiemeerwaardeopleveren.’

VASTE PRIJS
ErwinRademakers,managingpartner bij ad
vocatenkantoorAKD, zet ook vraagtekensbij
hoe snel de veranderingengaan,maar vindt dat
kantoren ‘wendbaar’moeten zijn.Hij ziet de
veranderingen indemarkt als ‘realiteit’, niet als
‘bedreiging’. ‘Wij zullenniet het kantoor zijn
dat zelf nieuwe technologieëngaat ontwikkelen,
dat vind ikookniet onze rol.’ AKDgebruikt ove
rigens alwel sommige toepassingen, zoals soft
ware omrekeningen te verwerken. VolgensRa
demakers gaat AKD inde toekomst zekermeer

in tech investeren, ‘maarwel inhet tempodat de
markt—endusonze cliënten—vanons vraagt’.
Een vande realistischer, alternatieve verdien
modellen lijkt een ‘fixed fee’systeem te zijn
waarbij diensten een vaste prijs hebben. Een
voorbeeldhiervan is het Amsterdamsebedrijf
LegalMatters, datmkb’ers al een tijdje juris
ten aanbiedt voor een vast bedrag.Het bedrijf
probeert hiermee in te springenopde roepom
efficiëntie.

Zo is LegalMatters onlangs gaan samenwer
kenmetGoogleAssistant, de slimme luidspre
ker die gebruikers allerlei vragenkunnen stel
len, bijvoorbeeldof hetmorgengaat regenen.
Nukunnengebruikers de virtuele assistent ook
ombasaal juridisch advies vragen.De ‘robotad
vocaat’ is zelflerend: vragenwaarhij het ant
woordniet opweet, komenbij juristen vanLe
galMatters terecht diehet antwoordopde vraag
indedatabase opnemenvoorde volgendekeer
dat iemandhaar stelt.

Als er iemand is die zich ‘bedreigd’ zoumoe
ten voelendoornieuwe technologie, dan ishet
dusde eerstelijnsdienstverlening indebran

che.Dat ziet ook JohanKoggink, directeur van
VanBenthem&Keulen,meervoudigwinnaar
van eenprijs voor innovatie van ICTvakblad
Computable: ‘Wij zien al langer vraagnaar al
ternatieven voorhet uurtjefactuurtjemodel.
Legaltechapplicaties zullen tot gevolghebben
dat cliëntenniet langer bereid zullen zijn voor
standaardwerkzaamhedeneenhogeprijs te
betalen.’

Zijn advocaten ennotariskantoorbiedt
voor adviezenenproceduresdanook vaste en
maximumprijzen.Maarhij is ervanovertuigd
datmaatwerkdebranchenog steeds genoeg
kansenbiedt omgoed tedraaien. ‘Demeerwaar
de vandeadvocaat inhet strategischproces
en zijn rol aandeonderhandelingstafel blijft
mensenwerk en zal niet door legaltechworden
overgenomen.’

Voor topadvocatengeeft automatisering juist
meer lucht omanderedingen tedoen. Petra
Zijp, bestuurslidbij advocatenkantoorNauta
Dutilh: ‘Efficiëntie betekent voormij vooral dat
ermeer “breintijd” vrijkomt,waardoor er ook
meer ruimte is voor innovatie.’
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