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Vanzelfsprekend is het allerminst. Je moet er, vaak jarenlang, naartoe groeien. En het moment waarop het zo ver is, bepaal je niet zelf. Partner

worden in een advocatenkantoor heeft het aura van het walhalla. En in zekere zin is het dat ook. Partners zijn niet alleen financieel beter af dan

medewerkers. Partners zijn aandeelhouder in het kantoor en hebben vaak veel meer invloed dan de gewone effectenbezitter.
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I I klaarttvtirjamdeBlé-
court-Wouterse stralend. Eind 1990
begon zij bij Baker & McKenzie in
Amsterdam, toen nog Caron & Ste-
vens/Baker & McKenzie, als advo-
caat arbeidsrecht. En begin 2002
werd De Blécourt door de firma ge-

accepteerd als'international part-
ner' bij hetvan origine Amerikaanse
kantoor. Haar kantoorgenoot Serge
Gijrath, advocaat gespecialiseerd in
ict-recht, bereikte die felbegeerde
positie eveneens in elfjaar.

In januari van dit jaar is Gesina
van de Wetering toegetreden tot
Norton Rose, het Engelse kantoor
dat vorig jaar in Amsterdam is neer-
gestreken. Inmiddels werken er 35
advocaten - 8 partners en27 me-
dewerkers - in de Rembrandt-to-
ren. Als advocaat-belastingkundige
houdt zij zich met haar team beziS
met fiscale advisering over financië-
le producten van internationaal
opererende financiële instellingen.

Gesina van de Wetering was al
partner bij De Brauw Blackstone
Westbroek toen zij vorig jaar de
overstap naar Norton Rose maakte.
'Na zo'n zeven tot achtjaar als advo-
caat te hebben gewerkt, kun je bij
De Brauw opgaan voor partner. Je
lot is dan in handenvan de aandeel-
houdersvergadering. Die besluit of
je partner wordt of niet.'

Internationaal partner zijn bete-
kent bij Baker & McKenzie niet al-
leen meedelen in de wereldwinst
maar ook op mondiaal niveau mee-
beslissen. Ieder jaar reizen 620 Ba-
kerianen naar de'Annual Meeting'.
Op die bijeenkomst worden alle
kandidaat-partners beoordeeld.
Maar ze kiezen ook de ceo. Zo werd
onlangs de Frangaise Christine La-
garde met 98olo van de stemmen
herbenoemd. Gijrath: 'Zij is een
voorbeeld voor ons allemaal. Dat zij
door wijwel alle 620 partners van
de 66 kantoren in 36 landen zo'n
vertrouwen kreeg, was toch wel erg
mooi.'

Niemand bij Baker & McKenzie
wordt in één keer international.
Serge Gijrath en Mirjam de Blécourt
hebben beide eerst het local part-
nercchap d,oorlopen. Lokale part-
ners mogen meebeslissen over
koers en strategie van het lokale
kantoor. Mét de internationals wel-
teverstaan.

Gesina van de Wetering is direct
toegetreden als internationaal part-
ner. Wij kennen maar één soort
partnerschap: geen onderscheid
tussen local of international. Wel
een "lock step". Partners groeien
Iangzaam door in de winstdeling
van Norton Rose.'

Door de vmchteloos gebleken fu:
siegesprekken tussen De Brauw en
het Engelse Linklaters zag zlj zich
belemmerd in haar internationale
fiscale praktijk. 'Norton Rose was op
datmomenteennieuwe speler in de
Nederlandse marktenhad nog geen
tax partner in huis. Het internatio-
nale netwerkvan Norton Rose bood
een ideale basis om mijn prsktijk
verder uit te bouwen.'
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De carrières van Mirjam de Blé-
court, Serge Gijrath en Gesina van
de Wetering beginnen identiek. Met
het doctoraal op zakmoet iedere ad-
vocaat eerst drie jaar ervaring op-
doen als advocaat-stagiair. Daarna
volgt normaal gesproken een aan-
stelling als medewerker. Salaris en
andere arbeidsvoorwaarden verbe-
teren. Maar de gedroomde status is
dan nog verweg.

Gesina van de Wetering heeft
vanwege haar overstap twee keer de
vuurproef moeten doorstaan. Voor
de toetreding tot Norton Rose heeft
zij een business plan opgesteld. 'Dat
moet je vervolgens verdedigen. Je
moet in Londen voor allerlei com-
missies verschijnen. Die testen zo-
wel je vakinhoudelijke kennis, je
managementkwaliteiten en vooral
je acquirerend vennogen. Er moet
een business case zijn. Dat is essen-
tieel voor je toetreding als partner.
Iedereen opereert hier als onderne-
mer. Je moet in je business plan la-
ten zien wat je focus is, op welke
cliënten je je wilt richten, welke
concurrenten je identificeert en wat
je als je eigen marktpositionering
ziet. Je moet een "pitch" doen: een
nagespeelde introductie bij een
cliënt. En er is een commissie die je
beoordeelt op je ethiek, op je waar-
den en normen als advocaat.'
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Meer partners betekent
niet alrcjd rninder winst
De afgelopen drie jaar daalde in
Nederland het aantal partners
van advocatenkantoren, behalve
bij de toptien. Daar werken dit
jaar 22 partners meer dan vorig
jaar. Bij NautaDutilh en Allen &
Overy zijn maar liefst zes advoca-
ten toegetreden tot de maat-
schap. Van alle advocaten in
Nederland is bijna een vijfde
werkzaam op een van de tien
grootste kantoren. Het aantal
partners ten opzichte van de ove-
rige advocaatmedewerkers wis-
selt echter sterk.

De verhouding tussen de part-
ners en de medewerkers wordt
'leverage' genoemd. De leverage
geeft een indicatie van de winst-
gevendheid en de efficienry van
een kantoor.

Grofweg zijn er twee verschil-
lende winstmodellen. Britse
advocatenkantoren en hun
Nederlandse alliantiepánners
gaan ervan uit dat de winstmaxi-
malisatie wordt bereikt als één
partner zoveel mogelijk mede-
werkers aanstuurt. Een hoge
leverage betekent echter wel dat
advocaten minder kans hebben
om het tot partner te schoppen.
Sommige kantoren, zoals Hout-
hoff Buruma, bieden medewer-
kers daarom de mogelijkheid'sa-
larypartner'te worden.

Het andere model houdt reke-
ning met de klanten. Die willen

Verhouding maten/advocaten
Maten

1 HollandVanGiizen 139

2 Loyens & Losll

3 lJouthofí Buruma 240

4 Allen & Ovêry 3,6

5 Stlbbe 3,3

6 l'làutaDutilh 355

7 De Brauw Bl,tl,

I AKD Prinsen V.W.

9 PéÍs Rl,ckên& D,F. 151 41

10 CMS Derks S,B, 1
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liever niet dat hun zaken gedaan
worden door minder ervaren
krachten. Deze kantoren houden
de leverage expres laag, zodat
hun reputatie én hun uurtarief er
niet onder lijdt.

NautaDutilh, het grootste kan-
toor van Nederland, heeft de
meeste partners, maar de levera-
ge van 2,9 is een stuk lager dan
dat van Holland Van Gijzen: 6,3.
Een dergelijk hoge leverage is
kenmerkend voor advocatenkan-
toren die een samenwerkingsver-
band hebben met accountants.

Bron: De Stand van de Advocatuur 2003.

zijn er nog zeven'locals'. Dat de pro-
cedure voor het partnerschap zwaar
is, beamenbeiden. VoorDe Blécourt
speelde het wouw zijn toch nog een
rol, alle emancipatorische vorderin-
gen in de advocatuur ten spijt. 'Ik
wil als vrouw een voorbeeld zijn
voor andere wouwen in de advoca-
tuur.' Is dat dan nodig? 'Ja, dat is
absoluut nodig.'

Net als Gesina van de Wetering
zijn,Mirjam de Blécourt en Serge
Gijrath langs de nodige commissies
gegaanvoor de testvan hun vakken-
nis, hun commerciële vaardigheden
en hun sffategische inzichten. Gij-
rath:'Maar van het allergrootste be-
lang is dat je exposure hebt in het
internationale netwerk van onze
kantoren.'

Een keer per jaar moeten alle
aanstaande internationale partners
worden'goedgekeurd'. Dat gebeurt
op de Annual Meeting. Aan elke
kandidaat 'hangt' een label van
goedkeuring van de'carrière evalu-
atie commissie', die op alle kantoren
de beoordeling van kandidaten
heeft verzorgd. Over de toelating
van lokale partners beslist de maat-
schapsvergadering van d,e afzon-
derlijke kantoren. Internationale
partners delen mee in de wereld-
winst. Lokale partners krijgen een
deel van de winst die aan hun kan-

tooristoegerekend. I

Vanaf het zevende jaar bij Baket
& McKenzie kunnen advocaten in
het vizier komen van de carrière
evaluatie commissie. Kwaliteit geefÍ
de doorslag. Gijrath: 'Maar er zijri
ook collega's die nog even niet wil,
len, ook al komen ze wel in aanmerl
king. Iemand die bijvoorbeeld vier
dagen wil gaan werken in verband
met het vaderschap.'Vanaf het ze-
vende jaar worden kandidaat-part-
ners gevolgd. Samen met de Hay
Group wordt een vaardighedentest
(assessment') opgezet.'Het achtste
jaar ishet spannendst', vindt Gijrath
achteraf. Het business plan wordl
ontwikkeld. De kandidaat-partner
moet zijn wapenfeiten uit het verle;
den naar voren halen en een toe-
komsMsie ontwikkelen. Bedrijfs-
kundige vaardigheden moeten wor-
den aangeleerd.

En dan komt het grote moment.
De Blécourt: 'De Annual Meeting i9

een soort Algemene Vergadering
van de Verenigde Naties. Zo't620
internationale partners beslissen
dan overjouw partnerschap. Een in-
drukwekkende gebeurtenis. Maar
feitelijk is de race dan al lang gelo-
pen. Je echte toetsing heeft al lang
in Nederland en in de internationale
Poliry Committee plaatsgevonden.'
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De finale beoordeling door alle
partners van Norton Rose is een for-
mele afronding van een procedure
van ongeveer vier maanden. 'Het
was buitengewoon spannend, met
name omdat de timing erg belang-
rijk was. Op 19 november zou ons
kantoor in Amsterdam officieel
worden geopend. Dat was de ideale
gelegenheid om mijn komst aan te
kondigen. In een heel kone periode
moest het, noodzakelijke quomm
worden gehaald. Dat is op het nip-
pertje gelukt.'

Concurrentiebeding
Van de Wetering had een concur-
rentiebeding maar heeft daar met
De Brauw goede afspraken over
kunnen maken. Wel zet zij vraagte-
kens bij het opnemen van concur-
rentiebedingen.'Je bouwt als advo-
caat een vertrouwensrelatie op met
een cliënt, voor wie vaak niet het
kantoor maar juist de kwaliteit van
de dienswerlening en de adviseur
voorop staat.'

Baker & McKenzie is onder de
naam Caron & Stevens al sinds de
jaren zestig een gevestigd kantoor
in Nederland. Met het vertrek van
medenaamgever Willem Stevens is
het Amsterdamse kantoor nu een
Baker & McKenzie-vestiging.
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ILLL JSTRATIE: BEREND VONK

Mirjam de Blécourt en Serge Gij-
rath zijn gevormd in de Baker &
McKenzie-culruur. Gijrath komt
weliswaar van Van Doorne maar
straalt evenals De Blécourt een dui
delijke kantooridentiteit uit. En-
thousiast vertellen zij hoe zij de
vmchten plukken van het mondiale
karakter van de firma. 'Dit kantoor
heeft al heel lang een identiteit. Act
global, think local', citeert Gijrath
het motto van Baker & McKenzie.
Wij worden niet echt centraal ge-
stuurd. Er is ruimte voor een per-
soonlijke aanpak van het werk als
advocaat. Maar tegelijkertijd profi-
teer je van een mondiaal netwerk
met erg veel kennis en ervaring. Die
worden gedeeld. En introductie bij
buitenlandse cliënten verloopt via
onze kantoorgenoten meestal soe-
pe1.'

De Blécourt roemt de'grote ver-
scheidenheid aanmensen, die ieder
voor zich toó staan voor een ge-
meenschappelijk doel'. Voor haar
leed het geen rwijfel. zíj koos direct
na de studie voor Baker & McKenzie
inAmsterdam.'En ikben altijd heel
trouw geweest.'Trots: 'Nu zit ik bij
de beste sectie arbeidsrechtvan Ne-
derland.'

De Blécourt en Gijrath behoren
tot de negentien internationale
partners van het kantoor. Daarnaast
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