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Verder in dit nummer:

De toekomst van de advocatuur

Leiderschap of lijderschap in
associaties - 2

U heeft het eerste nummer van de tweede jaargang van dit tijdschrift in uw handen. Sommigen dachten dat we al na twee nummers zouden “uitgepraat” zijn,
terwijl anderen vreesden dat er voor dergelijke reflecties geen of onvoldoende
draagvlak is en zeker te weinig belangstelling. Ze hebben zich vergist. Alhoewel
de impact van dit tijdschrift nog bescheiden blijft, is het verheugend vast te stellen dat er steeds vaker ongevraagd artikels worden aangeboden voor publicatie.
Het is een ongekende luxe voor een nieuw tijdschrift, maar het toont allicht ook
aan dat er een grote behoefte is aan reflectie over de toekomst van het advocatenberoep.
Ieder advocaat zal zich moeten bezinnen over de wijze waarop hij het beroep uitoefent en moeten nagaan of er op korte en middellange termijn nog cliënten zullen zijn voor het soort dienstverlening die hij wil aanbieden en de wijze waarop
hij dat concreet doet. De tijd is definitief voorbij dat een kantoor kon worden uitgebouwd zonder over die vragen te hebben nagedacht en zonder een duidelijke
strategie te hebben uitgetekend. Today’s Lawyer wil de vragen blijven stellen, de
aandacht hierop blijven vestigen en stimulerende prikkels blijven geven.
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De redactie van Today’s Lawyer wil daarbij de vinger aan de pols houden van wat
er leeft in Vlaanderen en daarbuiten. De vragen en uitdagingen zijn overigens
niet specifiek voor de “Vlaamse” juridische markt en het maakt daarbij ook niet
echt uit waar precies het beroep wordt uitgeoefend.
Het debat voeden, veronderstelt ook dat er op diverse fora aanzetten worden
gegeven om ook daar waar nodig het deontologisch kader bij deze nieuwe
marktomstandigheden te doen aansluiten, waarbij de kernwaarden van het beroep behouden blijven. Dat vormt een grote uitdaging en dit tijdschrift wil daar
een bijdrage aan leveren.
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Veel leesgenot in deze tweede jaargang.
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