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NICHEKANTOREN IN ADVOCATUUR WINNEN AAN POPULARITEIT 
 

De nis in de markt 
 
Het nichekantoor rukt langzaam op. Steeds vaker lopen advocaten aan tegen de bureaucratie van 
full service kantoren en tegen de onpersoonlijke werksfeer. In een eigen nichekantoor voelen ze 
zich meer betrokken en kunnen ze zelf ondernemen. Mr. sprak met enkele nicheadvocaten. ‘Nee 
zeggen tegen een cliënt, dat blijft moeilijk.’ 
 
© Michel Knapen 
 
Op internet kun je lekker schelden. Dat merkte een Zwitserse bank, over wie een lastercampagne 
werd gevoerd op een website. Stevig aanpakken die lasteraars, dachten de bankiers, onze reputatie 
staat op het spel. Maar het Amsterdamse advocatenkantoor SOLV, gespecialiseerd in technologie, 
media en communicatie, keek anders tegen deze zaak aan. SOLV ontdekte dat de site met lasterlijke 
informatie niet meer dan vijftien bezoekers per week trok. Een juridische actie zou veel publiciteit 
met zich mee brengen en daarmee zou een gang naar de rechter juist averechts werken. Besloten 
werd om niets te doen – en de zaak bloedde vanzelf dood. 
Mr. Wanda van Kerkvoorden wil met dit voorbeeld maar zeggen: als je je focust op één rechtsgebied, 
heb je absoluut een toegevoegde waarde voor de cliënt. ‘Je kent het recht én je kent de markt. In je 
advisering kun je meerdere aspecten meewegen, niet alleen de juridische.’ 
Van Kerkvoorden is één van de oprichters van SOLV (2000). Persoonlijke affiniteit met internet, meer 
betrokkenheid bij cliënten en zelf kunnen ondernemen waren haar drijfveren om een eigen kantoor 
op te zetten. En ze wilde graag binnen een kleiner kantoor werken (Van Kerkvoorden zat eerst bij 
AKD Prinsen Van Wijmen en Houthoff Buruma), om als partner meer invloed te hebben op de be-
drijfscultuur. Ze weet liever heel veel van een klein beetje dan een beetje van alles. ‘De enige optie 
om dat binnen een kleinere setting te realiseren was een nichekantoor.’ 
Het verhaal van Van Kerkvoorden is niet uniek. Ook mr. Stijn Boot (Boot Franken advocaten, 2005), 
mr. Yvonne Sørensen (SørensenWeijers&Ko, 2005) en mr. Jaap van der Horst (Heere Egeter advoca-
ten, 2005) startten recentelijk een nichekantoor, en laten ter rechtvaardiging voor die stap het begrip 
‘betrokkenheid’ vallen. Boots kantoor richt zich op juridische aspecten van (ge)bouwen, grond en 
omgeving, zoals vastgoedrecht, ruimtelijk ordeningsrecht en milieurecht. Die specialisatie had hij al 
opgedaan bij AKD Prinsen Van Wijmen. ‘One-stop shopping is voor een groot deel achterhaald’, zegt 
Boot. ‘Opdrachtgevers, waaronder grote ondernemingen, zoeken steeds vaker een specialist per 
rechtsgebied bij kleinschaliger kantoren. Ze ontdekken dat daar hoogwaardig juridisch werk wordt 
geleverd, met grotere betrokkenheid, waarbij ook de prijsstelling interessant is. Met andere woor-
den: hetzelfde, of beter, voor minder.’ 
Arbeidsrechtadvocaat Van der Horst zegt het zo: ‘De kleinere algemene kantoren leggen het qua 
know how af tegen onze gespecialiseerde kennis. Dankzij onze specialisatie kunnen wij ons meten 
met de secties arbeidsrecht van de grootste kantoren.’ Ook hij vindt de korte lijnen en het directe 
persoonlijke contact de kracht van een nichekantoor. En: dezelfde kennis als van de grote kantoren 
wordt aangeboden tegen een aanmerkelijk lager tarief. 
Ook Sørensen en haar drie collega-advocaten zijn arbeidsrechtspecialisten. Niche en specialisatie zijn 
de toekomst, zegt Sørensen: zo kun je beter inspelen op de markt en je bent concurrerend op kwali-
teit en prijs. ‘Bij een full service kantoor heb je als snel uiteenlopende belangen van verschillende 
praktijkgroepen. Dat komt de coherentie en slagvaardigheid van een kantoor niet ten goede.’ 
 
Vrijheid 
Advocaten die zich volledig toeleggen op het strafrecht vormen allang niet meer de enige nichekan-
toren. Het nichekantoor rukt ook op in andere rechtsgebieden: arbeidsrecht, intellectuele eigendom, 
letselschade, familierecht, immigratierecht – het rijtje is niet compleet. De oprichters, vaak afkomstig 
van de big ten, zoeken vrijheid die eerdere kantoren niet konden bieden. Ze willen meer persoonlijke 
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contacten met cliënten en collega’s, zelf ondernemen, minder bureaucratie en als het erin zit zijn ze 
niet vies van een hoger inkomen. 
De vier partners van Heere Egeter advocaten doken als eerste in op de arbeidsrechtelijk niche in Rot-
terdam. ‘Door onze specialisatie hoeven wij geen rekening te houden met andere secties en kunnen 
wij als kantoor efficiënt en flexibel opereren’, zegt Jaap van der Horst. Die woorden worden door 
andere nicheadvocaten ook vaak genoemd. Vooroplopen in know how en persoonlijke contacten. 
‘Het feit dat wij ons op één rechtsgebied begeven geeft mensen het vertrouwen dat wij meer dan 
voldoende kennis van zaken hebben om hun belangen goed te behartigen.’ Het is een uitspraak van 
Van der Horst, maar had net zo goed van anderen kunnen komen. 
Wanda van Kerkvoorden van SOLV geeft het toe: ze heeft met haar collega’s (tien advocaten) een 
goede stap gezet door voor zichzelf te beginnen. ‘Vanaf het begin merkten wij dat we als nichekan-
toor aantrekkelijk zijn vanwege de combinatie van topkwaliteit, marktkennis en redelijke tarieven. 
Dat laatste is mogelijk omdat de overheadkosten bij ons aanzienlijk lager zijn dan bij de grote, inter-
nationale kantoren. Er is een trend dat cliënten steeds kritischer staan tegenover de uurtarieven van 
de grote internationale kantoren, en dat ze liever naar specialisten gaan dan naar een one-stop-
shop.’ Van die ontwikkeling weet SOLV goed te profiteren: het kantoor wordt vaak naast de geves-
tigde namen uitgenodigd voor pitches. 
Yvonne Sørensen merkt ook dat cliënten van grote kantoren ‘in toenemende mate’ naar haar kan-
toor komen, evenals Stijn Boot. ‘Ja, er lopen cliënten over’, zegt Boot. ‘Zelfs beursgenoteerde onder-
nemingen. Het is niet meer vanzelfsprekend alle zaken bij slechts één kantoor neer te leggen. Verder 
werken wij meer klantgericht: geen slecht bereikbare accountmanagers, we schuiven werkzaamhe-
den niet door aan een onbekende stagiaire. Bij grote kantoren gebeurt dat wel, cliënten zien dat 
soms pas als de declaratie op de mat valt.’ 
Die declaratie is bij nichekantoren altijd bescheidener dan bij de grote broeders, zo zetten zij zich 
tenminste in de etalage. ‘We hanteren een tarief dat niet per se elk jaar hoeft te worden verhoogd, 
en ook niet wordt vermeerderd met allerlei kantoorkosten.’ Sørensen spreekt van een ‘beduidend 
lager tarief’: zij rekent 215 euro per uur, exclusief BTW. 
 
Kerstpakket 
Een nichekantoor is mooi om voor te werken, en wat anderen als een nadeel zien, buigen nicheadvo-
caten om in een voordeel. ‘We werken niet vanuit een groot netwerk en met een grote internationa-
le naam’, zegt Sørensen. ‘Maar dat is geen nadeel, eerder een uitdaging. We hebben geen kostbare 
kantoorfeesten, geen luxe kantooropgang met receptie, geen eigen toga’s, geen groot kerstpakket en 
geen dure lease-auto. Maar of dat nadelen zijn?’ 
Maar nichekantoren lopen ook aan tegen beperkingen. Op eigen kracht een grote overname doen, 
dat zit er niet in, zegt Van Kerkvoorden. SOLV heeft dan wel een rol gespeeld bij de overnames van 
Nationale Vacaturebank en Marktplaats door eBay, maar het team bestond niet alleen uit SOLV-
advocaten maar was een samenwerking van meerdere (niche)kantoren. ‘Je hebt als nichekantoor 
niet alle specialisaties onder één dak, maar in de praktijk ervaar ik dat niet als nadeel. We hebben 
nationaal en internationaal een goed netwerk van andere gespecialiseerde kantoren opgebouwd, 
waar we – indien nodig – een beroep op kunnen doen. Ik zie het juist als voordeel om op een derge-
lijke basis met andere specialisten te werken, omdat je niet aan elkaar vastzit.’ 
En ander nadeel van een nichekantoor kan zijn dat het de eigen markt klein houdt. Een cliënt vindt bij 
een full service kantoor altijd wel onderdak, bij nichekantoren staan ze wel eens voor een gesloten 
deur. Nee verkopen tegen cliënten die met een zaak zitten net buiten de niche, is nooit prettig. Maar 
ook dat wordt niet als een serieuze bedreiging van de bedrijfsvoering ervaren. Je moet, zegt Yvonne 
Sørensen, strikt zijn, mede met het oog op de waarborging van de kwaliteit. Er zijn voldoende gespe-
cialiseerde nichekantoren die de andere rechtsgebieden bestrijken, zodat er goed doorverwezen kan 
worden. 
Nee zeggen is het moeilijkste dat er is, zegt Wanda van Kerkvoorden. ‘Zeker in de beginfase, want de 
schoorsteen moet roken.’ Maar gaandeweg gaat dat gemakkelijker, zolang de markt maar duidelijk 
wordt afgebakend. ‘Je kan succesvoller zijn dan anderen door datgene te doen waar je de allerbeste 
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in bent en niet door aanpalende gebieden waar je het redelijk in kunt doen maar nooit de beste in 
kan zijn erbij te betrekken.’ 
‘Je kunt cliënten niet op alle gebieden bedienen’, reageert Jaap van der Horst. ‘In de praktijk blijkt dat 
echter geen echt nadeel te zijn. Cliënten weten dat wij gespecialiseerd zijn en wat ze wel en niet bij 
ons kunnen halen. Ze binden zich steeds minder aan één kantoor en laten zich voor verschillende 
diensten door een of meer verschillende kantoren bedienen. Dat is een trend waar wij van profite-
ren.’ 
Maar niet iedereen heeft er moeite mee om een cliënt weg te sturen. Zo vindt Stijn Boot het hele-
maal niet lastig om nee te zeggen tegen een cliënt die een vraag heeft over een rechtsgebied dat hij 
en zijn twee collega-advocaten niet beheersen. ‘Er is genoeg werk op ons vakgebied. We werken 
nauw samen met een aantal andere kantoren, waaronder nichekantoren, die andere rechtsgebieden 
bestrijken.’ 
 

Nooit meer naar een full service kantoor 
 
Ze werkten allemaal bij een groot, internationaal kantoor, maar hoeven nooit meer terug. De erva-
ring van een groot kantoor nemen ze wel mee. En de nadelen kennen ze ook. 
 
Stijn Boot (voorheen AKD Prinsen Van Wijmen): ‘Grote kantoren zijn ietwat logge en soms zelfs on-
persoonlijke organisaties geworden. Het aantal vergaderingen gaat omhoog en het is moeilijker 
nieuwe initiatieven te ontplooien. De sturing vindt meer plaats op grond van financiële overwegin-
gen, waardoor het gevaar ontstaat dat de kwaliteit op de achtergrond raakt. Ook de steeds hogere 
tarieven vormen meer en meer een probleem, waaronder voor overheden, waarvoor wij ook optre-
den.’ 
Yvonne Sørensen (voorheen NautaDutlih en Loyens & Loeff): ‘Arbeidsrecht is bij de grote kantoren 
vaak een dienstverlenende sectie, soms zelfs een ondergeschoven kindje. Dat geldt in de M&A-
kantoorcultuur meer en meer. Je kunt minder snel het volledige palet aan zaken behandelen. Particu-
lieren worden vaker niet eens aangenomen als ze onder een bepaald salarisniveau zitten, terwijl de 
zaken weldegelijk juridisch interessant zijn.’ 
Wanda van Kerkvoorden (voorheen AKD Prinsen Van Wijmen en Houthoff Buruma): ‘Inherent aan 
grote full service kantoren is dat deze minder slagvaardig zijn en minder snel kunnen inspelen op 
nieuwe ontwikkelingen. Ook ben je binnen een groot kantoor noodgedwongen breder bezig, zelfs op 
een gespecialiseerde sectie, dan binnen een nichekantoor. En je bent soms ondergeschikt aan andere 
praktijken, bijvoorbeeld fusies en overnames, waar nu eenmaal het meeste geld wordt verdiend. Of 
je dat al dan niet als nadeel moet omschrijven hangt van de persoon af. Toen ik bij mezelf merkte dat 
ik behoefte had om meer betrokken te zijn bij de cliënten in plaats van dossiers af te werken, me nog 
verder wilde specialiseren en mijn kwaliteiten als ondernemer op de proef wilde stellen, was de keu-
ze voor het opzetten van een nichekantoor snel gemaakt.’ 
Jaap van der Horst: ‘Verschillende secties hebben verschillende wensen en belangen. Dat kan tot 
langere discussies en minder slagvaardigheid leiden. Daarnaast is er de versnippering van know how 
over de verschillende rechtsgebieden. Met de beperktere omvang van onze organisatie kan je wel 
meer van jezelf in het kantoor kwijt. Dat verhoogt de betrokkenheid en het plezier in werken.’ 

 
 

‘Ieder niche kantoor eindigt toch weer als full service firm’ 
 
Het lijkt een wetmatigheid: een klein kantoor wil groeien, breidt haar diensten uit en het aantal 
rechtsgebieden neemt toe. Worden nichekantoren automatisch een full service kantoor? 
 
Yvonne Sørensen: ‘Hier ben ik het niet mee eens. Bepaalde rechtsgebieden als strafrecht, IE en ar-
beidsrecht lenen zich juist uitstekend om als niche voortgezet te worden.’ 



4 

 

Jaap van der Horst: ‘Met onze specialisatie hebben wij een meerwaarde die onderscheidend is. Op 
dit moment is er dan ook geen reden om af te wijken van onze keuze voor een nichekantoor. Wij 
denken dan ook dat we voorlopig nichekantoor zullen blijven, maar je weet nooit wat er op je pad 
komt.’ 
Wanda van Kerkvoorden: ‘De tijd zal het leren... Of dat zo is hangt met name af van het vermogen 
om nee te zeggen en het lef om een plafond aan te durven brengen in de groei van het kantoor. Tot 
nu toe zijn de meest succesvolle nichekantoren toch weer meer full service geworden, maar ik heb 
het idee dat de huidige generatie nichekantoren daar lering uit zal trekken en derhalve als nichekan-
toor zal overleven.’ 
Stijn Boot: ‘Wij zien geen aanleiding ons kantoor te ontwikkelen in de richting van een full service 
kantoor. We kunnen ons als nichekantoor beter en met meer focus profileren, we kunnen op gespe-
cialiseerd niveau die zaken blijven doen die we leuk vinden en waar we goed in zijn. Daarnaast zal full 
service sneller leiden tot een kantoor met een substantiële omvang. Dat is niet alleen meer van het-
zelfde, maar wij vinden groot, dus goed, een achterhaald concept en een wankele basis.’ 

 

‘We willen niet de grootste, wel de beste zijn’ 
De Koning & Mulder (DKM) is een voorbeeld van een nichekantoor dat geen full service kantoor wil-
de zijn. In 1974 verlieten de compagnons Dolk en Verburg het kantoor De Koning en Mulder om een 
eigen kantoor op te richten. Dit kantoor fuseerde in 1999 met SchutGrosheide, dat in 2004 weer 
fuseerde met het Engelse DLA. Samenwerken met de Engelsen werd door de DKM’ers gezien als de 
doodsteek voor haar praktijk, en in 2004 startte DKM opnieuw met haar specialisme: internationaal 
handelsrecht, transport- en verzekeringsrecht (‘IHTV). 
En zo ging DKM ‘opnieuw’ van start, met dezelfde mensen, jonge advocaten en grijze haren. ‘We 
komen allemaal uit hetzelfde nest, zegt partner mr. Hinno Postma, hebben daardoor dezelfde be-
drijfsstrategie en toekomstvisie. Groot hoeft niet per se, wel een bezetting die ‘optimaal’ is. ‘We wil-
len niet de grootste maar wel de beste zijn.’ 
Doordat DKM eenzijdig gepositioneerd is, zoals Postma het uitdrukt, is het kantoor ook sterk afhan-
kelijk van de groeikansen van de niche. ‘We zien dat er steeds minder concurrenten zijn. Grote kan-
toren, zoals NautaDutilh, Loyens & Loeff en Trenité Van Doorne hebben geen praktijk meer op het 
terrein van IHTV. Er komen geen nieuwe kantoren meer bij, er vallen er alleen maar af, terwijl het 
werk gewoon blijft.’ Afvallers zijn bijvoorbeeld Wiersma Mendel Prakke en Dolk Verburg Diamand – 
beide kantoren sloten op 1 januari 2007 hun deuren. DKM groeit juist; afgelopen jaar maakte bij-
voorbeeld partner Joeri Cox met twee medewerkers de overstap van Boekel De Nerée naar DKM. In 
Rotterdam ondervindt het kantoor nog concurrentie van Van Traa en – op iets grotere afstand – van 
AKD Prinsen Van Wijmen. Volgens Postma zien de haven en handelsbedrijven steeds meer in dat ze 
beter af zijn bij een nichekantoor dan bij een full service kantoor. 
‘We krijgen het dus steeds drukker’, zegt Postma – maar dat is ook een bewuste keuze geweest. Toch 
zal ook De Koning & Mulder bij tijd en wijle nee moeten verkopen tegen een cliënt. Postma: ‘Het 
belangrijkste is om te weten wat je níet kan, en dat weten wij. Zodra het niet echt op ons bordje 
hoort zeggen wij nee en stellen zelf een collega voor die wél gespecialiseerd is op dat gebied. Vaak 
wil men dat wij toch als verantwoordelijke advocaat de kar blijven trekken. Zo kun je in teamverband 
met andere specialisten samenwerken.’  

  
Dit artikel is gepubliceerd in Mr. 2, 2007. 
 
 


