
PELS RIJCKEN STOND BIJ KLANTEN VOORAL BEKEND OM DE HOGE KWALITEIT VAN DE JURIDISCHE 

DIENSTVERLENING. MAAR TEGELIJK GAVEN DIEZELFDE KLANTEN AAN DAT DE ADVISERING (NOG) MEER 

MOEST AANSLUITEN OP HUN BEHOEFTEN. HET BESTUUR PAKTE DE SIGNALEN OP, LUISTERDE EN VER-

BETERDE DE DIENSTVERLENING SUBSTANTIEEL. MET ALS GEVOLG DAT DE KLANTENKRING NU VEEL 

POSITIEVER OORDEELT. PELS RIJCKEN KLOM NAAR DE TOP IN KLANTTEVREDENHEID. “WIJ WETEN NU 

MEER EN BETER WAARVAN KLANTEN WAKKER LIGGEN EN SPELEN DAAR VEEL BETER OP IN.”

‘LUISTEREN NAAR 
KLANTEN GAF ONS EEN 

ENERGIEBOOST’

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, 
zoals het kantoor van de landsadvo-
caat voluit heet, staat van oudsher 
bekend om het juridisch door-
wrochte werk van hoge kwaliteit. 
Het heeft een goede reputatie als 
preferred supplier van de overheid. 
Maar de deftige naam en status 
leiden mogelijk ook tot een wat 
formeel imago. 
Op het kantoor in Den Haag blijkt 
daar echter niets van. Het vooroor-
deel wordt direct ontkracht door 
de vlotte en opgeruimde advocaten 
die hun interviewer welkom heten. 
Bestuursvoorzitter Alain de Jonge 
en zijn medebestuurder Arnoud 
Boorsma praten enthousiast en 
open. Als ze het mogen hebben 
over de door hen in gang gezette 
veranderingen bij het advocaten- 
en notarissenkantoor, komen ze in 
een fl ow, waarbij de twee elkaar 
soepel aanvullen. Met passie, trots 
en energie spreken de twee over de 
veranderingen die het kantoor heeft 
ingezet.

De Jonge en Boorsma zijn naar 
eigen zeggen echte ‘klantenadvo-
caten’. Dat was ook een belangrijke 
reden dat zij begin 2012 werden 
aangesteld als nieuwe bestuurders. 
Want de opdracht voor het nieuwe 
bestuur was: pas Pels Rijcken aan 
de eisen van de huidige tijd aan. 
Zorg dat de dienstverlening van het 
kantoor beter aansluit op de vraag 
in een sterk veranderende markt. 
Die markt veranderde namelijk snel 
en het kantoor veranderde niet snel 
genoeg mee. De Jonge: “Wij reali-
seerden ons destijds dat het tijd was 
om iets te doen. De juridische markt 
stond onder druk. De concurrentie 
nam toe en de vragen van onze 
cliënten werden anders en namen 
ook af. Cliënten kregen krappere 
budgetten en werden ook kritischer. 
Dat gold ook voor onze grootste 
opdrachtgever, de rijksoverheid. 
Overal, in het publieke domein en 
het corporate domein, werd er meer 
op de kosten gelet en schakelden 
cliënten minder vaak externe advo-
caten in.”
Boorsma: “Daar kwam de zich snel 
ontwikkelende digitalisering nog bij. 

Nieuwe digitale middelen geven toe-
gang tot juridische kennis en stellen 
klanten in staat om meer dingen zelf 
te doen. Ook dat maakte de koek in 
de juridische markt minder groot.”

KRITISCH ONDERZOEK  De 
bestuurders van Pels Rijcken besef-
ten dat ze eerst en vooral een goed 
beeld moesten hebben van de markt. 
Ze besloten dit grondig aan te 
pakken. Ze startten een diepgravend 
marktonderzoek dat een halfjaar in 
beslag nam. De Jonge: “We wilden 
kritisch naar onszelf kijken. Daarom 
lieten we in totaal 45 diepte-inter-
views afnemen. Naast trouwe 
cliënten waren daar ook niet-klan-
ten bij en klanten die bij ons waren 
vertrokken. We vroegen hun een 
oordeel te geven over de markt en 
onze prestaties, maar ook over onze 
verbeterpunten.”
Boorsma: “Zij kwamen niet alleen 
met oordelen, maar ook met bruik-
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bare adviezen. Het werd duidelijk 
dat het beter kon. De rode draad 
was dat we juridische topkwaliteit 
leverden, maar dat onze dienstverle-
ning niet altijd goed aansloot op hun 
behoeften.”
De Jonge: “Klanten vonden vooral 
dat onze adviezen toepasbaarder en 
bruikbaarder mochten zijn.” 
Boorsma: “Ze stelden dat we beter 
moesten nagaan wat voor adviezen 
klanten willen, wanneer ze die nodig 
hebben en hoe uitgebreid ze moeten 
zijn. Ook gaven klanten aan dat wij 
niet altijd goed inzicht gaven in onze 
kosten. De overheid wil vanwege 
haar maatschappelijke rol dat alles 
tot in detail is uitgezocht. We waren 
daarom gewend om alles uit te 
pluizen en een juridisch topproduct 
te leveren. Die topkwaliteit heeft ons 
groot gemaakt en zit nog steeds in 
ons DNA. Maar we vroegen ons te 
weinig af of alles tot op de komma 
uitzoeken altijd is wat alle klanten 
het belangrijkst vinden.”
Klanten vonden duidelijk van niet, 
vertelt De Jonge: “We speelden on-
voldoende in op wat klanten willen. 
We moesten de wereld van onze 
– aanstaande – klanten daarom beter 
leren kennen. Dat gold helemaal om-
dat we naast de rijksoverheid in de 
loop der jaren steeds vaker andere 
klantgroepen zijn gaan bedienen. 
Daarbij moet je denken aan lagere 
overheden of toezichthouders, maar 
ook aan private partijen, in tal van 
marktsegmenten. Al deze klanten 
hebben ieder zo hun eigen issues 
en vooral specifi eke wensen. Als je 
klanten echt wilt helpen, moet je 
weten waarvan hun bestuurders, 
hun juristen en hun beleidsmakers 
wakker liggen, zodat je ze kunt 
adviseren over wat hen echt beweegt 
en dat het liefst al ruim voordat er 
juridische confl icten ontstaan.”

HOOFDBREKENS  De bood-
schap van de onderzochte klanten 
aan Pels Rijcken was niet aan dove-
mansoren gericht. Het kantoor luis-
terde ernaar en stelde eind 2012 een 
nieuwe strategie vast, die aanpassin-
gen in de organisatie tot gevolg had. 
Om beter op de vragen van klant-
groepen te kunnen inspelen, gingen 
de advocaten en notarissen naast in 

vakinhoudelijke secties (denk aan 
bijvoorbeeld bestuursrecht, bouw- 
en aanbestedingsrecht, ruimte en 
milieu en ondernemingsrecht) ook 
samenwerken in sectoren. Dat zijn 
publieke sectoren, zoals de centrale 
overheid, provincies en gemeen-
ten en toezichthouders, en private 
sectoren, bijvoorbeeld fi nanciële 
instellingen en markten, energie en 
real estate. Voor elk van die sectoren 
stelde Pels Rijcken sectorleiders aan. 
Zij gingen in dialoog met klanten 
en aspirant-klanten over issues en 
thema’s die juist bij hen spelen. 
Met als doel om een breed beeld te 
krijgen van wat er binnen de markt 
of branche van de cliënten leeft om 
daar vroegtijdig op in te spelen. 
Boorsma: “Een mooi voorbeeld zijn 
de gemeenten. We wisten dat daar 
het thema decentralisatie speelde. 
Gemeenten krijgen allerlei taken die 
de rijksoverheid altijd had, bijvoor-
beeld in de zorg. Vroeger hadden 
we dan waarschijnlijk uitgezocht 
tot welke juridische kwesties zo’n 
decentralisatie leidde. Deze keer 
probeerden we erachter te komen 
tegen welke problemen gemeenten 
aanlopen om ze daarbij te kun-
nen helpen. Voordat we in actie 
kwamen, spraken wij met tal van 
actoren en vroegen we hun naar de 
issues die voor hen relevant waren 
en zijn.”
De Jonge: “Decentralisatie bezorgt 
gemeenten hoofdbrekens wat betreft 
beleid, arbeidsrechtelijke kwesties, 
aanbestedingen en inkoopcontrac-
ten. Doordat we wisten wat er 
speelde, konden we een veel bredere 
advisering bieden. Ik durf zelfs te 
zeggen dat we dé adviseur werden 
van decentraliserend Nederland.”
Boorsma: “We geven klanten nu ook 
via een portal toegang tot de kennis 
die we over decentralisatie hebben.”
Volgens De Jonge en Boorsma illu-
streert dit mooi hoe bij Pels Rijcken 
het accent verschoof van afwachten 
totdat zich juridische confl icten 
voordoen of dreigen voor te doen 
naar adviseren voordat er problemen 
ontstaan. De Jonge: “Die verande-
rende rol vraagt een andere mindset 
van onze professionals, waar we met 
elkaar en met de juiste ondersteu-
ning aan gewerkt hebben en nog 

steeds aan werken.” Boorsma: “Hier-
door is onze toegevoegde waarde 
voor klanten sterk toegenomen, 
omdat we ze nu veel meer bieden 
wat ze nodig hebben.”

DROOMKLANTEN  Een andere 
actie als gevolg van de nieuwe 
strategie was het opzetten van een 
verbeterd accountmanagement. Het 
kantoor formeerde cliëntservice-
teams. Doel was om banden met 
bestaande klanten aan te halen en 
te verdiepen. De Jonge: “Het gaat 
uiteindelijk om het investeren in de 
relatie, zowel die met bestaande als 
met nieuwe klanten.” De gesprekken 
met klanten leverden verrassende 
inzichten op. Zo bleken er grote 
verschillen te bestaan in wat bijvoor-
beeld ministeries precies van het 
kantoor verwachten in termen van 
dienstverlening. Een issue was ver-
der dat de kosten van Pels Rijcken
voor de klanten te onvoorspelbaar 
waren of bleken te zijn. Ook in 
dat opzicht zette het kantoor een 
verdere stap. Boorsma: “Wij moeten 
klanten kunnen uitleggen wat onze 
kosten zijn. Dat kan niet anders 
als je werkt voor opdrachtgevers 
die met publieke middelen worden 
gefi nancierd. Daarin waren we altijd 
al transparant, maar vooral achteraf 
als de factuur werd ingediend. 
Klanten gaven echter aan dat het 
voorspelbaarder moet zijn welke 
kosten wij in rekening gaan brengen. 
Een topambtenaar vertelde tijdens 
een klantdialoog dat hij van ons veel 
vaker vooraf een kosteninschatting 
wilde hebben. Dat signaal werkte 
goed bij onze collega’s. Als een klant 
dat direct tegen je zegt, komt dat 
binnen. Beter zelfs dan wanneer wij 
dit als bestuur zeggen.”
De Jonge: “Wij vinden nu – en stu-
ren daar ook op – dat onze mensen 
in het eerste of tweede gesprek 
met klanten over kosten moeten 
beginnen. Als jij je huis verbouwt, 
wil je toch ook van de aannemer 
weten hoeveel het gaat kosten? Als 
je onverwacht een meerprijsfactuur 
krijgt, ben je onaangenaam verrast. 
Waarom zou dat bij een advocaat of 
notaris anders zijn? Het draait voor-
al om communiceren, transparant 
zijn en verwachtingen managen. 

Klanten willen weten waar ze aan 
toe zijn. En dat is hun goed recht.”

KIJKJE IN DE KEUKEN  Met 
klanten praten en je structuur ver-
anderen is mooi, maar volstaat niet 
als je een echte omslag wilt maken. 
Daar hoort ook aandacht voor het 
opleiden en selecteren van perso-
neel bij. Pels Rijcken heeft daarom 
fors geïnvesteerd in human capital. 
De Jonge: “We hebben goed nage-
dacht over welke mensen we nodig 
hebben voor een meer klantgerich-
te organisatie. Bij de selectie van 
talent betrekken we nu nadrukkelijk 

de patroon die in de ontwikkeling 
van onze jonge talenten een wezen-
lijke rol vervult. Ook kijken we, be-
halve naar juridische topkwaliteit, 
nadrukkelijker naar andere vaardig-
heden, zoals luisterend vermogen 
en contactuele eigenschappen. 
Waar ik zelf veel waarde aan hecht 
is ‘leren van fouten’. Je wilt ook dat 
jonge mensen al wat gelouterd zijn 
door dingen die ze hebben meege-
maakt en zichzelf niet overschatten. 
Dat is zeker niet vanzelfsprekend 
voor jonge topjuristen.” 
Boorsma: “Onze opleidingen voor 
talent zijn uitgebreid. Wij heb-

ben een opleidingsprogramma, 
De Verrijcking. Aanvankelijk was 
dat alleen ingericht voor onze 
stagiaires. Sinds 2014 wordt dat 
opleidingsprogramma aangeboden 
aan álle fee earners en dus ook aan 
onze medewerkers. We vinden het 
ongeloofl ijk belangrijk om gedu-
rende de hele loopbaan van onze 
mensen in hun ontwikkeling te 
blijven investeren. Daarbij is meer 
nadruk komen te liggen op sociale 
en commerciële vaardigheden. Die 
worden steeds belangrijker in ons 
vak. Wij proberen onze mensen ver-
der een extra leerervaring te bieden 

door ze tijdelijk te detacheren bij 
klanten. Vroeger was dat inciden-
teel, nu is dat meer structureel. Die 
detachering is goed voor klanten, 
want zij halen juridisch talent in 
huis. Maar het is ook goed voor 
ons, want onze mensen krijgen een 
kijkje in de keuken bij een klant. Zo 
leren zij de organisatie van de klant 
beter kennen, maar zeker ook de 
rol en toegevoegde waarde van een 
externe adviseur.” 
 
ENERGIEBOOST  De inves-
teringen in een klantgerichtere 
organisatie hebben duidelijk vruch-

ten afgeworpen. Dat blijkt zonne-
klaar uit de klantonderzoeken van 
Incompany. Pels Rijcken toont in 
drie jaar tijd een prachtige stijgende 
lijn en eindigt in 2015 in de top. 
Daar komt volgens De Jonge bij dat 
het bedrijfsresultaat ‘een impuls 
heeft gekregen’, zodat Pels Rijcken 
kan blijven investeren in mensen, 
dienstverlening en effi ciency. Hoe 
denken de beide bestuurders dit 
succes te laten beklijven? Volgens 
Boorsma is het antwoord daarop 
betrekkelijk simpel: door klanten 
te blijven betrekken, zoals onlangs 
bij de heidagen van de partners 
van het kantoor. Daarvoor werden 
negen (droom)klanten uitgenodigd. 
Boorsma: “Juist de reacties van 
klanten hebben een boost aan de 
verandering van de organisatie 
gegeven. Dat merkte je onder meer 
direct na de vaststelling van de 
nieuwe strategie in 2012. De blik 
van buiten hielp om deze tot een 
succes te maken. Medewerkers 
merkten dat het goed is om je blik 
naar buiten te richten. Ze raakten 
enthousiast toen klanten veel meer 
hun ei kwijt konden en ons daar-
voor complimenteerden. Vervolgens 
waren er allerlei dingen te vieren, 
zoals de nieuwe klanten die we heb-
ben verwelkomd. Maar het meest 
waardevol vind ik dat we meer 
focus en richting hebben gekre-
gen. We combineren nu onze hoge 
juridische kwaliteit met een meer 
klantgerichte sectoraanpak en het 
centraal stellen van de cliënt. Voeg 
dat bij onze kennis over en ervaring 
met het oplossen van complexe 
maatschappelijke vraagstukken voor 
overheden en ondernemingen en je 
ziet hoe wij ons onderscheiden.” 
De Jonge merkt dat dit door klanten 
wordt herkend: “Vroeger zeiden 
ze vooral: ‘Jullie hebben deze 
zaak juridisch goed afgehandeld.’ 
Tegenwoordig zeggen ze steeds 
vaker: ‘Wat hebben jullie ons goed 
geholpen bij het oplossen van het 
probleem.’ Tussen die twee zinnen 
zit een wereld van verschil. En daar 
zijn we met zijn allen trots op!”

‘De reacties 
van klanten 
hebben een 
boost aan de 
verandering 
van de organi-
satie gegeven’

‘Ik durf te zeg-
gen dat we dé 
adviseur van 
decentralise-
rend Nederland 
werden’ 
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