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EEN DEMOCRATIE 
WERKT BETER, FIJNER 
ÉN GOEDKOPER

BvdV schudt de traditionele advocatenpraktijk op

In het maartnummer van 2014 publiceerde Kwaliteit in Bedrijf een opzienbarende reportage over het eerste gedemo-
cratiseerde bouwbedrijf van Nederland (Slimste Bedrijf 2012). Hierin vertelde eigenaar René Kesselaar onomwonden 
hoe hij met zijn aannemersbedrijf nieuwe stijl en slimme inzet van de medewerkers, de bestaande bouwpraktijken 
op z’n kop zet. Kesselaar wond geen doekjes om z’n kritiek op de traditionele bouwwereld en van het Slimste Bedrijf 
2014 – advocatenkantoor Bruggink & Van der Velden – verwacht hij zo ongeveer hetzelfde. Maar hier vergist hij zich. 
Juristen zijn niet voor niets juristen: ze blijven in elke omstandigheid voorzichtig in woord en daad. Zich hardop afzet-
ten tegen ‘de met marmer behangen kantoren van de Amsterdamse Zuidas’ hoef je bij BvdV’s medeoprichter Sjoerd 
van der Velden niet te verwachten. Hooguit benadrukt hij ‘de andere mentaliteit’.

Door Peter Nilwik

Toen Sjoerd van der Velden en collega 

Harm Bruggink negen jaar geleden in 

hartje Utrecht voor zichzelf begonnen, 

zat er al heel wat werkervaring bij een 

traditioneel advocatenkantoor in hun rug-

zak. ‘Dat we het zelf heel anders wilden, 

kwam niet uit de lucht vallen’, kijkt Van der 

Velden terug. ‘In de conventionele opzet 

draait vrijwel alles om uurtje-factuurtje 

en er is nauwelijks aandacht voor kosten. 

Dat, maar vooral ook de hiërarchie, werkt 

enorm demotiverend. Er is een piramide 

van aandeelhouders, (senior) medewerkers 

en advocaat-stagiaires en de weg omhoog 

is ontzettend taai. Je doet eigenlijk alleen 

wat je opgedragen wordt en je succes wordt 

afgemeten aan je omzet. Alles wordt voor 

je bepaald, je wordt niet gestimuleerd om 

eigen keuzes te maken. Waarom die eenzij-

dige, top-down aanpak? Ons idee is: als je 

een groep capabele mensen bij elkaar zet, 

je laat ze constant kennis en ervaring delen 

en zelf beslissingen nemen, dan rollen daar 

toch veel intelligentere resultaten uit?’

Bij BvdV blijken de onorthodoxe ideeën van 

de Braziliaan Ricardo Semler goed aan te 

slaan. De werksfeer is open en democra-

tisch. Iedereen heeft zeggenschap in elke 

beslissing, alle informatie en kennis wordt 

gedeeld en er heerst een grote mate van 

onderling vertrouwen. Om de democrati-

sche cultuur en betrokkenheid van de me-

dewerkers te versterken, is een belonings-

structuur geïntroduceerd, die voor de advo-

catuur volstrekt nieuw is. Van der Velden: 

‘Bij ons krijgt iedereen een basissalaris. 

Vervolgens bepalen we hoeveel uren ieder-

een moet maken om als kantoor  breakeven 

te draaien. Maak je meer uren dan voor het 

break even point (BEP) vereist is, dan is de 

helft van het meerdere je bonus. Dat bete-

kent onder andere, dat iedereen er direct 

voordeel bij heeft om de kosten laag te hou-

den. Want hoe lager de kosten, hoe lager 

het BEP en hoe sneller je eigen uren een 

bonus opleveren. Het grote voordeel van 

deze variabele beloning: alle medewerkers 

zijn medeverantwoordelijk voor de onderne-

ming. Iedereen kijkt goed naar de uitgaven 

en streeft ernaar de overhead zo laag mo-

gelijk te houden. Dat is niet alleen voor ons 

kantoor beter, maar uiteraard ook voor de 

klant. Door lagere kosten kunnen we lagere 

tarieven hanteren.’

DE ADVOCAAT ALS ONDERNEMER
Volgens Van der Velden staat het klassieke 

businessmodel van advocatenkantoren 

onder druk. Het moet eenvoudigweg an-

ders. Kantoren lopen al enige tijd aan tegen 

een toegenomen concurrentie- en prijs-

druk: de relatie tussen het bedrijfsleven 

en de advocatuur is behoorlijk verzakelijkt. 

De grote ‘jongens’ merken dat bedrijven 

steeds vaker shoppen en kostenbewuster 

kiezen. Juridische afdelingen van grote on-

dernemingen vinden dat het specialistische 

‘HET KLASSIEKE BUSINESSMODEL VAN 
ADVOCATENKANTOREN STAAT ONDER DRUK’



werk van advocaten fors goedkoper zou 

kunnen. Dezelfde kwaliteit tegen een lagere 

prijs. Daarnaast zullen kantoren hun on-

dernemingsmodel moeten aanpassen naar 

voorspelbaarheid van kosten en diensten én 

naar verbetering van efficiency. 

Van der Velden: ‘Van advocaten wordt on-

dernemerschap verwacht, omdat dit goed 

is voor het kantoor en voor de klant. De 

klant profiteert doordat echt ondernemende 

advocaten de behoeften van bedrijven beter 

aanvoelen, ook via de lagere tariefeisen. En 

naast kwaliteit voor minder geld, verlangt 

de klant tevens voorspelbaarheid. Dus in-

zicht en zekerheid ten aanzien van kosten 

en zo mogelijk een vaste prijsafspraak. Of 

een resultaattarief.’ 

Klanten hechten waarde aan grip, ze willen 

weten waar ze aan toe zijn: geen verras-

singen betekent overzichtelijk budgetteren. 

Momenteel experimenteert BvdV met juridi-

sche abonnementen waarbij een constante 

relatie met een bedrijf opgebouwd wordt. 

In dat model is de externe advocaat bijna 

bedrijfsjurist of juridische businesspartner 

en de opdrachtgever hoeft niet bang te 

zijn voor een klokje dat bij elke vraag gaat 

lopen. De werkwijze is vooral voor start-ups 

aantrekkelijk omdat de kosten van te voren 

bekend zijn.

‘Veel advocaten zeggen tegenwoordig on-

dernemer te zijn en dat de klant daarbij zou 

zijn gebaat’, voegt Van der Velden nog toe. 

‘Het is maar de vraag of die claims kun-

nen worden waargemaakt. Vaak wordt dat 

vermeende ondernemerschap niet concreet 

toegelicht, laat staan wat de klant daarmee 

zou winnen. Advocaten zijn vaak anders dan 

ondernemers. Veel advocaten denken in 

problemen en door die beroepsdeformatie 

zien zij, anders dan échte ondernemers, te 

weinig kansen. In de advocatuur is innovatie 

dan ook ver te zoeken. Dus evenmin een in-

novatieve prijsstelling.’

RICARDO SEMLER
De Braziliaanse ondernemer Ricardo 

Semler (46) brengt in de praktijk wat ma-

nagementgoeroes al jaren prediken. Hij 

leidt een democratische onderneming waar 

werknemers als volwassenen worden be-

handeld. Zij kiezen hun eigen werktijden, 

salaris en baas. De bureaucratie is tot een 

minimum teruggebracht. Er is geen IT- of 

personeelsafdeling. Geen organigram, geen 

mission statement, geen vijfjarenplan. Lei-

dinggevenden hebben geen secretaresse en 

geen eigen parkeer- of werkplek. Vergade-

ringen zijn vrijwillig en iedere werknemer 

heeft inspraak.

Sjoerd van der Velden: ‘Met name door onze Semco-stijl hebben we een stabiel klantenbestand en een zeer vaste kern van enthousiaste medewerkers.’
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DYNAMISCH MODEL
Bij het democratisch proces behoort – 

naast het nadenken over zaken als nieuwe 

inrichting, verbouwingen, de marketing of 

de invulling van de website – óók het aan-

nemen van medewerkers en het welbevin-

den van het collectief. ‘In het begin hebben 

we niet aan alles kunnen denken, maar 

zelfs bij onvoorziene gebeurtenissen werkt 

het model’, legt Van der Velden uit. ‘Het is 

dynamisch en past zich voortdurend aan. De 

wisdom of the crowd is leading. Bij BvdV ben 

je bijvoorbeeld eigen ondernemer binnen 

het collectief. Puur zakelijk geredeneerd 

is in die opzet ziekte of zwangerschap een 

eigen ondernemersrisico, maar daarvoor 

hebben we niet gekozen. In overleg hebben 

we een formule bedacht voor medewerkers, 

die een langere periode uit de running zijn 

en hun break even point niet halen. Volgens 

de regels zouden zij hun bonus kunnen 

mislopen, maar ze hoeven in dat geval niet 

het totale urenaantal voor het BEP te be-

halen. Het voor die persoon geldende BEP 

wordt dan gecorrigeerd.’

Bij Bruggink & Van der Velden zijn er geen 

bazen, geen managers en geen toezicht-

houders. Het team is zelfsturend en er is 

niet vastgelegd dat besluiten met meerder-

heid moeten worden genomen. Sterker: 

er wordt vaak niet gestemd. ‘Een besluit 

moet breed gedragen zijn’, benadrukt Van 

der Velden. ‘Omdat ik bestuurder van de BV 

ben, kan ik strikt formeel beslissingen van 

de groep tegenhouden. Als ik dat echter zou 

doen, zet ik het hele systeem op de afgrond. 

We laten ons niet alleen door de meerder-

heid leiden, we streven naar consensus. 

Als een gepassioneerde minderheid ergens 

tegen is, dan zul je daarmee rekening moe-

ten houden.’

De filosofie werkt in de praktijk door tot 

in de kleinste dingen. De basissalarissen 

liggen relatief wat lager dan bij andere 

kantoren, maar dat wordt ruimschoots ge-

compenseerd door de bonus bij voldoende 

omzet. Medewerkers zijn geen lopende 

band robots en ze beslissen mee over de 

gang van zaken op kantoor. Men creëert 

naar eigen behoefte grotere of kleinere 

teams en de uurtarieven zijn vrij. Door de 

lage kosten is het break even point van BvdV 

méér dan de helft lager dan van een verge-

lijkbare, traditionele aanbieder. 

 

Semco was een traditioneel geleide machi-

nefabriek toen de 22-jarige Ricardo het roer 

van zijn vader overnam. Hij deed enkele 

jaren – zonder succes – zijn best om in de 

hiërarchie en bedrijfsvoering te passen. ‘Ik 

droeg geen pak, het pak droeg mij’, was z’n 

meest gehoorde verzuchting. Na een ste-

vige burn-out besloot Semler op 25-jarige 

leeftijd zijn levensstijl drastisch aan te pas-

sen. Geen werk mee naar huis, lange va-

kanties en alleen doen waarin hij geloofde. 

Vervolgens was zijn bedrijf aan de beurt en 

sindsdien is Semco geen machinebouwer 

meer. Het bedrijf ontwikkelde zich razend-

snel en nu bouwt het behalve machines ook 

software, hotels of resorts en bemoeit het 

zich met de scholen in Brazilië. Semler zelf 

kan niet eens meer alle activiteiten van zijn 

organisatie opnoemen. Dat laat hij aan de 

werknemers over. En dat gaat al ruim twin-

tig jaar goed. Het bedrijf heeft inmiddels 

drieduizend werknemers (met nauwelijks 

verloop), groeit jaarlijks met twintig tot 

dertig procent en heeft een omzet van 240 

miljoen dollar.

Van der Velden: ‘De Semco-filosofie hebben 

we bij BvdV zo veel mogelijk overgenomen. 

Iedereen beslist over alles mee en we zijn 

gezamenlijk verantwoordelijk voor het rei-

len en zeilen op kantoor. Alle medewerkers 

bepalen hun salaris en de werktijden. Er is 

geen ontvangstbalie, geen debiteuren- of 

HR-afdeling en niemand rijdt een leasebak 

of kan bij familiefeestjes de blits maken met 

dure gadgets van kantoor. We gebruiken 

geen stapels papier, printen documenten 

voor intern gebruik dubbelzijdig en als ie-

mand het licht aanlaat of de airco het hele 

weekend laat loeien, dan krijgt ie de volle 

lading. Als er een lampje stuk gaat, is het de 

bedoeling dat ik een ladder pak en het peer-

tje vervang. Ik ga geen opdracht geven.’

Een gevolg van het minimaliseren van de 

overhead en de kosten is, dat op een club 

van ongeveer 25 advocaten en fiscalisten 

slechts vier assistenten nodig zijn. ‘Dat 

betekent dat je veel zelf doet’, vult Van der 

Velden aan. ‘Maar het zegt tegelijkertijd 

iets over de volstrekte zinloosheid van een 

dictafoon.’ 

Waar overigens niet op wordt bezuinigd is 

kwaliteit. Opleiding en know-how mogen 

best wat kosten.

‘BIJ BRUGGINK & VAN DER VELDEN ZIJN 
ER GEEN BAZEN, GEEN MANAGERS EN 
GEEN TOEZICHTHOUDERS’

De SEMCO-methode: delen is vermenigvuldigen.
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ook bevoorrecht’, vertelt Van der Velden. 

‘Men ontvangt een hoger basissalaris (c.q. 

managementfee), de bonus van 50% en een 

deel van de winst. Deze top is echter in tijd 

beperkt tot 13 jaar. Na die periode moet je 

je aandelen inleveren en plaatsmaken voor 

aanstormend talent. Conform Semco-stijl 

moeten die nieuwe “leiders” natuurlijk wel 

aan de juiste, objectieve criteria voldoen en 

door de medewerkers geaccepteerd zijn.’

NIET TÉ GROOT
Van der Velden ziet de toekomst met ver-

trouwen tegemoet. Het advocatenkantoor 

nieuwe stijl groeit als kool en het kantoor 

heeft daarom nu al besloten om niet groter 

te worden dan vijftig advocaten en fisca-

listen. Een beslissing die op het eerste 

gezicht niet strookt met de visie van Ricardo 

Semler. Die denkt immers dat elk bedrijf – 

ongeacht de grootte – het democratische 

concept kan waarmaken. 

‘De opzet moet overzichtelijk blijven en dat 

kun je vergeten als het kantoor zo groot 

wordt dat mensen elkaar niet meer per-

soonlijk kennen’, weerspreekt Van der Vel-

den diens inspirator. ‘Dan sluipt het gevaar 

erin dat mensen zich gaan onttrekken aan 

hun verantwoordelijkheid.’ 

‘Een alternatief in de lijn van Semler zou de 

“cellenstructuur” kunnen zijn. Het (te) grote 

kantoor opdelen in kleine, volledig zelfstan-

dig opererende eenheden. Hier ontmoet 

Semler een andere managementgoeroe, 

Eckart Wintzen. Maar hoe dan ook, gaan-

deweg zal eveneens dit vraagstuk door de 

groep worden opgelost!’ Q

GEDEELD AANDEELHOUDERSCHAP
BvdV opereert in een behoudende markt 

heel anders en op een heel andere manier. 

Het verdienmodel is radicaal vernieuwend. 

Het enige harde criterium is het break even 

point; daar moet je minimaal aan voldoen. 

Om te voorkomen dat iedereen zich over 

de kop werkt, is het jaarlijks aantal uren 

om volledige winstdeling te halen, gemaxi-

meerd. BvdV heeft uitsluitend parttimers; 

iedereen werkt maximaal vier dagen per 

week. En dat gaat prima, want ook met 

minder uren wordt genoeg verdiend. Met 

die vrije tijd kan men iets voor zichzelf 

doen, maar ook achterstallig werk inhalen, 

publiceren of thuis studeren. Meer vrijheid 

levert bovendien meer creativiteit op.

Ofschoon soms verwacht wordt dat de filo-

sofie een ‘socialistisch experiment’ is, vindt 

Van der Velden het een goed commercieel 

concept. ‘Er zitten gezonde kapitalistische 

motieven achter, delen is overduidelijk ver-

menigvuldigen. Echte transparantie is cru-

ciaal: iedereen weet wat de ander verdient, 

alle informatie ligt voor iedereen open, alles 

is haalbaar voor ieder.’

Overigens is het systeem niet altruïstisch, 

er zit een groot deel eigen belang in. Voor-

beeldje: in een conventioneel kantoor wordt 

bovenin de piramide erg goed verdiend. 

Van onderaf lijkt het plafond evenwel van 

gewapend beton, je komt er bijna niet 

doorheen. Resultaat: de ondernemende 

whizzkids beginnen geheid voor zichzelf. ‘Bij 

BvdV is het aandeelhouderschap natuurlijk 

HET SLIMSTE BEDRIJF VAN 2014
Het Semco-model van BvdV heeft inmid-

dels bij zowel ondernemingen als bij de 

landelijke media aandacht getrokken. De 

verkiezing tot Slimste Bedrijf 2014 was 

weliswaar verrassend, maar bepaald niet 

verwonderlijk. ‘De prijsverlenende MKB 

krachtcentrale hecht aan sociale innovatie’, 

verklaart Van der Velden. ‘Ze zijn heel ge-

spitst op bedrijven, die vertrouwen hebben 

in de kracht van hun medewerkers. Veel 

bestuurders of leidinggevenden vinden dat 

systeem erg moeilijk. Ze scheppen een om-

geving waarin alles gebaseerd is op wan-

trouwen en controle. Er is weinig beloning 

voor managers, die proberen controle los te 

laten. Je moet echter opnieuw leren den-

ken, durven loslaten.’

‘Het is niet “des advocates” om uit te gaan 

van vertrouwen’, meent Van der Velden. 

‘Maar als mensen zich als dieren in een kooi 

gaan gedragen, ligt het aan de kooi en niet 

aan de mensen. Het is niet de menselijke 

natuur om je steeds af te vragen bij wie je 

om toestemming moet vragen. Onzin. Die 

conditionering begint op school, daar ligt de 

basis van conformiteit en onderwerping aan 

regels die nergens op slaan. Nieuwe bedrij-

ven beginnen vaak erg leuk in de garage van 

iemand, maar zodra ze groter worden, wordt 

het plezier weggeorganiseerd.’

‘Met name door onze Semco-stijl hebben 

we een stabiel klantenbestand en een zeer 

vaste kern van enthousiaste medewerkers. 

Door de geminimaliseerde kosten is de ren-

tabiliteitsdrempel “relaxed” te realiseren. 

Het moet wel heel gek lopen, wil je niet 

gewoon een aantrekkelijke omzet en bonus 

halen’, overziet Van der Velden. ‘Bij andere 

kantoren – en niet alleen bij advocaten – 

zie je veel verspilling. Dure panden, fikse 

overhead en veel pracht en praal. En als je 

bijvoorbeeld kijkt naar de verplichte jaar-

lijkse bijscholing, dan kan het ook daar net 

zo goed een tandje minder. Cursussen zijn 

– zacht gezegd – nogal duur. Vaak worden 

ze wel betaald, maar niet geconsumeerd. 

Wie draait er onder de streep op voor die 

kosten, denk je? Als iemand van ons door 

omstandigheden voor zo’n bijscholing ver-

hinderd is, dan gaat een teamgenoot. De 

opgedane kennis wordt vervolgens breed 

gedeeld. En is het sowieso niet beter om 

cursussen te geven dan te volgen?’

Ricardo Semler in VPRO’s Tegenlicht.
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