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Verder in dit nummer:

Advocaat als verantwoord ondernemer

Are you a lawyer? Or a rocket lawyer? - 2

Advocaten dienen zich in de markt van de juridische dienstverlening te positioneren. Zij zijn immers ondernemers en moeten een marktaandeel verwerven én
behouden. De deontologische regels zijn daar niet altijd op voorzien en dat zorgt
bij de afnemers van die diensten nu en dan voor verwarring. Maar anderzijds lijken advocaten soms ondernemerschap te verwarren met commerciële profileringsdrang, zonder al te veel rekening te houden met externe factoren. Het gaat
natuurlijk om meer dan alleen maar zoveel mogelijk cliënten te werven.
In dit nummer worden aan de ondernemende advocaat weer enkele ‘tools’ aangeboden om op een verantwoorde manier als ondernemer te handelen. In het
aanbestedingsrecht is er grotere aandacht voor ‘duurzaamheid’. Daar zal de advocaat ook over moeten nadenken. Hoe milieubewust is bijvoorbeeld de kantoororganisatie? Is er ook aandacht voor ondersteuning van het sociocultureel weefsel
en hoe uit zich dat dan? Van advocaten mag verwacht worden dat ze ook ethische
ondernemers zijn.
In dit nummer ook een warme oproep om aandacht te hebben voor de gendergelijkheid. Heeft ieder advocatenkantoor aandacht voor dit gegeven? Kan het
ook niet als troef worden uitgespeeld wanneer dit leidt tot concrete resultaten?
Hoe zit het overigens met de ‘work-life’-verhouding in het algemeen?
Verderop vindt u ook een bijdrage over een ander aspect van het nieuwe ondernemen. De Europese nieuwe privacyregels (GDPR) verdienen ieders aandacht.
Dat biedt niet alleen opportuniteiten voor de advocatuur, want daar ligt een
markt open voor een nieuw soort juridische dienstverlening, maar het legt ook
voor alle advocaten bijkomende verplichtingen op. Zelfs kleine advocatenkantoren zullen een ‘periodieke effectenbeoordeling’ moeten doen om na te gaan
of de gegevens van de cliënten op het kantoor behoorlijk worden beschermd.
De CCBE heeft hierover al een aanbeveling verspreid. Elk advocaat zou die best
grondig lezen.
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