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Met het recht op de juiste plaats
VOORWOORD - Hugo Lamon

Meer dan alleen maar business
De lancering van Today’s lawyer heeft al heel veel in beweging gebracht. Het is
allicht eigen aan een nieuw initiatief dat het de nieuwsgierigheid prikkelt, maar
de enthousiaste reacties geven aan dat het duidelijk om meer gaat.
Er is het groeiend bewustzijn dat de door de advocaat geleverde juridische
dienstverlening in een economische en concurrentiële context gebeurt. De vraag
daarbij is al lang niet meer of dit wel wenselijk is, maar wel hoe ermee om te gaan.
Sommigen zoeken nog naar het juiste businessmodel, terwijl anderen al nieuwe
paden bewandelen en graag hun ervaringen willen delen. Er is in ieder geval een
grote vraag naar informatie en debat rond de zakelijke aspecten van het advocatenberoep. Er zijn in dat verband overigens ook niet echt pasklare antwoorden,
maar het kan al interessant zijn om de juiste vragen te stellen.
Recent werd een onderzoeksrapport van de Nederlandse Orde van advocaten
(NOVA) publiek gemaakt. Het is het resultaat van denkwerk rond de vraag “Wat
is een advocaat?”. Het rapport kreeg de nuchtere titel “Dit is een advocaat”. De
studie stelt onder meer vast dat het ondernemerschap voor een advocaat betekent dat zijn bedrijfsvoering “allereerst” moet gericht zijn “op continuïteit van
de onderneming”. “Voor de hand liggend is dat naar winstmaximalisatie wordt
gestreefd” (p. 37). Er is dus geen ontkomen aan.
Het thema komt ook uitvoerig aan bod in een recente Harvard-studie (“Lawyers as
professionals and as citizens: Key roles and responsabilities in the 21st century”)
en bevat ook voor ons interessante denkpistes. Een citaat: “We believe that the
balance between creating a succesful law firm and honoring our professional
duties must be reevaluated and reset. To do so, we must try to answer these
questions: What has caused the balance to swing markedly to economic - and
we would suggest, short-term economic – considerations? What have been the
consequences of this imbalance for law firms, their employees, their clients, and
the legal system? What can be done to strike a better and more meaningful
balance?”.
Dat zijn precies de vragen die we ons ook in dit tijdschrift willen stellen.
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