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Voorwoord 
 

In dit voorwoord wil ik graag een aantal mensen bedanken. Allereerst mijn stagebegeleiders van het 

kantoor. Zij hebben mij ondersteund tijdens het proces. Ik kon bij hun altijd terecht met vragen en 

verzoekjes. Ze namen ruimschoots de tijd om met mij van gedachten te wisselen. Verder wil het 

bestuur van het kantoor bedanken voor de vrijheid die mij gegeven is alsmede alle faciliteiten waar ik 

gebruik van mocht maken. Ook wil ik alle respondenten bedanken die ik heb geïnterviewd voor hun 

tijd en openhartigheid. Verder mijn stagebegeleider van het USBO, Ellen van Wijk, voor haar 

feedback en begeleiding tijdens de totstandkoming van het onderzoek. Daarnaast wil ik Francien 

Visser bedanken voor het corrigeren van de taal van het eindverslag en haar flexibele houding hierin. 

En tot slot mijn familie en vrienden voor de mentale support en het creëren van een goede 

werkomgeving. 
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1. Inleiding  
 

1.1 Inleiding 
Het binden van werknemers is voor veel organisaties een steeds uitdagender opgave. De context 

waarin het probleem zich afspeelt biedt hier gedeeltelijk een verklaring voor. Momenteel bevinden 

we ons namelijk in een krappe arbeidsmarkt. Het aantal vacatures dat nog open staat is tot een 

record hoogte gestegen. De arbeidsmarkt is daardoor gunstig voor mensen die een baan zoeken of 

een overstap willen maken(CBS, 2008).  Dus op het moment dat de arbeidsmarkt krap wordt, is 

binding weer een issue voor bedrijven (Beardwell & Claydon, 2007). 

De krapte op de arbeidsmarkt heeft een aantal oorzaken. De hoofdoorzaak die hierachter schuilt is 

de vergrijzing van het arbeidsaanbod. Dit heeft tot gevolg dat werkgevers genoodzaakt zijn zich te 

richten op het vervangen van medewerkers die met pensioen gaan in van plaats het uitbreiden van 

hun personeelsbestand. Driekwart van de arbeidsvraag in het hoge en middensegment is gebaseerd 

op vervanging. De verwachting is dat dit nog zeker tien à vijftien jaar aanhoudt (Leijnse & Van der 

Wijst, 2003). Die vervanging is echter niet gemakkelijk te vinden omdat de arbeidsmarkt ook aan het 

ontgroenen is; het aantal jonge mensen neemt verhoudingsgewijs af (Baaijens, 2006). Naast een 

afname van het aantal beschikbare medewerkers, neemt ook de duur dat zij zich ter beschikking 

stellen af. Het aantal medewerkers dat zich parttime ter beschikking stelt neem toe. Momenteel 

werkt maar liefst 36% van de beroepsbevolking parttime (Klomp e.a., 2007).  

Door het afnemende aantal beschikbare medewerkers moeten er relatief meer jongeren een hoge 

opleiding volgen om het absolute aantal hoogopgeleiden gelijk te houden (Klomp e.a., 2007). Eind 

september 2006 werd 37% van het aantal openstaande vacatures voor HBO’ers en academici als 

moeilijk vervulbaar beschouwd (Weidum, 2008). De machtbalans tussen werkgevers en werknemers 

is door de krapte op de arbeidsmarkt veranderd in het voordeel van de werknemer. De voorspelling 

is dat dit de komende tien à vijftien jaar aanhoudt. Om werknemers aan te trekken en te behouden 

zullen werkgevers zich meer moeten aanpassen aan de wensen van de medewerker in plaats van 

afgaan op hun eigen behoefte (Baaijens, 2006; Leijnse & Van der Wijst, 2003).  

Het binden van medewerkers is echter geen eenvoudige taak: lifetime employment en 

loopbaanmogelijkheden voor de lange termijn zijn voor veel werknemers verleden tijd (Beardwell & 

Claydon, 2007: 143). Alleen al tussen 2001 en 2005 is het arbeidsverloop, de in‐ en uitdiensttreding 

van medewerkers, omvangrijk te noemen (Kee, 2008).  

 

1.2 Binden van professionals 
Het binden van professionals lijkt nog moeilijker te zijn dan het binden van ‘gewone’ werknemers. 

Professionals kunnen namelijk ondanks tevredenheid of het gevoel van commitment toch de 

organisatie verlaten. Er wordt zelfs gesteld dat een latente vertrekintentie een inherente eigenschap 

van professionals is (Schomaker, 1999). 
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Dit lijkt ook binnen de advocatuur het geval te zijn. Uit vakbladen en specifieke onderzoeken naar 

advocaten valt op te maken dat het verloop binnen de advocatuur hoog is. In een recent onderzoek 

naar de loopbaan van advocaten kwam naar voren dat 25% van de advocaten overweegt zijn kantoor 

te verlaten (Dikkers & Jansen, 2007). In een artikel in het Advocatenblad van 2008 werd nog eens 

benadrukt dat in veel organisaties het aantrekken en behouden van hun menselijk kapitaal een 

toenemende zorg is (Leusink en Bun, 2008). Hoe en of het mogelijk is voor advocatenkantoren om 

advocaten te binden, is dan ook de vraag. 

 

1.4 De probleemstelling 
Dit onderzoek wordt dan ook in opdracht van een advocatenkantoor gehouden, hierna te noemen 

als ‘het kantoor’. Het is een middelgroot advocatenkantoor bestaande uit zestien advocaten, van wie 

er zes in het bestuur zitten. Het kantoor heeft in de afgelopen twee jaar acht advocaten vrijwillig zien 

vertrekken. Aangezien dit inhoudt dat het personeelsbestand bijna vernieuwd is, wordt dit niet als 

gezond verloop gezien.  Bovendien doet het afbreuk aan hun strategische doelstelling om te groeien. 

Het kantoor streeft er namelijk naar een personeelsbestand te realiseren van 20 tot 25 advocaten, 

zodat zij zich staande kan houden op de markt als middelgroot kantoor. Door de hoge uitstroom 

loopt het aantal advocaten eerder terug dan dat er sprake is van een uitbreiding. Zij wil dan ook 

weten welke mogelijkheden er zijn om advocaten voor langere tijd aan de organisatie te binden. Om 

deze vraag te kunnen beantwoorden, richt dit onderzoek zich op de betekenis die advocaten aan 

binding aan de organisatie geven. 

De hoofdvraag van het onderzoek luidt dan ook: 

Welke betekenis geven de advocaten aan binding aan het kantoor? 

Om deze vraag te beantwoorden zal er naast praktijkonderzoek ook een literatuuronderzoek 

plaatsvinden. Deze literatuur wordt gebruikt om inzicht te krijgen in welke betekenis de professional 

aan binding aan een organisatie geeft. Uit verschillende studies komt naar voren dat er verschillende 

typen professionals zijn te onderscheiden (Van Wijk, 2006; Capelleras, 2005). Dit kan invloed hebben 

op de betekenis die de advocaten aan hun organisatie geven. Een deelvraag die hieruit voortkomt is: 

Zijn er verschillende typen advocaten te onderscheiden? 

De betekenis die de advocaten aan hun kantoor geven, kan een indicatie geven in hoeverre zij 

gebonden kunnen worden aan de organisatie. De organisatie zelf vormt hier echter ook een 

beperkende factor omdat haar mogelijkheden niet eindeloos zijn. De volgende deelvraag is hier dan 

ook op gericht. 

Welke mogelijkheden zijn er binnen het kantoor om de advocaten te binden? 

De doelstelling van het onderzoek is het verschaffen van inzicht in het gedrag van de advocaten bij 

het kantoor. Door inzicht te bieden in het gedrag kan het kantoor hier beter op inspelen. Heel 
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praktisch gezien wordt er dus uitgezocht waarom de advocaten bij het kantoor weggaan en wat het 

kantoor eraan zou kunnen doen om dit te voorkomen.  

 

1.5 Relevantie van het onderzoek 
De aanleiding van het onderzoek is een concreet organisatieprobleem, het doel is om een bijdrage te 

leveren aan de oplossing hiervan. Dit onderzoek heeft dus in eerste instantie een praktische 

relevantie. Het onderzoek zal de organisatie meer inzicht verschaffen in de verblijf‐ en 

vertrekmotieven. Aan de hand van die inzichten kan zij haar personeelsbeleid meer adequaat maken 

en zodoende haar groeistrategie realiseren. 

Het onderzoek heeft mogelijk ook een theoretische relevantie. Het kan meer inzicht verschaffen in 

hetgeen wat (verschillende) professionals bindt aan hun organisatie.  

 

1.6 Opbouw 
De rapportage van het onderzoek is als volgt opgebouwd. Allereerst wordt de wetenschappelijke 

theorie uiteengezet. Hierbij wordt de theorie rond Person‐Organisation fit uiteengezet. De mate 

waarop een professional bij zijn organisatie past kan namelijk van belang zijn. Alle mogelijke 

aspecten die van belang worden geacht voor de ‘fit’ worden beschreven. In hoofdstuk 3 wordt 

aangegeven hoe het onderzoek tot stand is gekomen. Er wordt o.a. ingegaan op de verschillende 

methoden die zijn gebruikt en welke consequenties die hebben voor de betrouwbaarheid en 

validiteit van de gegevens. Vervolgens worden in hoofdstuk 4 de resultaten weergegeven die zijn 

verzameld uit het veld. En tot slot wordt er in hoofdstuk 5 een conclusie getrokken. Daarin wordt de 

vergelijking gemaakt tussen de resultaten en de literatuur. Tevens is hier plaats voor een advies voor 

de organisatie. De derde deelvraag komt dus in dit hoofdstuk aan bod. 
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2. Theoretisch kader 
 

2.1 Inleiding 
Uit de inleiding kwam naar voren dat het geen gemakkelijke taak is voor organisaties om 

professionals te binden. Dit heeft te maken met de kenmerken die de advocaten bezitten. In de 

literatuur worden zij als professionals aangemerkt. In dit kader zal allereerst worden aangegeven wat 

dat precies inhoudt. Uit verschillende studies komt naar voren dat er verschillende typen 

professionals zijn. Er wordt dus ook uiteengezet op welke basis professionals van elkaar kunnen 

worden onderscheiden. Tot slot worden professionals in de context van hun organisatie geplaatst.  

De theorie van Person‐Organization fit wordt hier uiteengezet. Deze wordt tevens aangevuld met 

onderzoeken over professionals die deze theorie niet aanhangen, maar wel relevante gegevens 

bevatten om hier een aanvulling op te doen. 

 

2.2 Kenmerken van professionals 
Een ‘professional’ is een ambigu begrip door de vele betekenissen die eraan gegeven worden 

(Wilensky, 1964; Freidson, 1986). Dit komt omdat er in de loop der jaren door het ontstaan van 

nieuwe beroepen een nieuwe professional is ontstaan, namelijk de ‘moderne professional’. Die 

wordt in tegenstelling tot de traditionele professional gekenmerkt door vaardigheden en 

eigenschappen zoals flexibiliteit en stressbestendigheid (Van Gastelaars, 2006). 

De respondenten van dit onderzoek, advocaten, worden veelal als ‘traditionele professionals’ 

beschouwd (Wilenski, 1964). De traditionele professional wordt door Wilenski (1964) beschreven als  

iemand die door lange voorgeschreven training systematische kennis heeft verkregen en zich bij het 

uitoefenen van zijn beroep aan bepaalde beroepsnormen houdt. 

Weggeman (1997: 74) kent deze professional een aantal kenmerken toe: 

 Eigen kennis. 

 Behoefte aan autonomie en vrijheid. 

 Gedrevenheid en betrokkenheid binnen de uitoefening van het beroep. 

 Identificatie met collega’s en vakgenoten. 

 Morele normen, zoals de plicht voelen om anderen te helpen, zonder daar zelf beter van te 
worden. 

 Professionele standaarden en beroepsnormen die bij het beroep horen. Hierbij vindt er 
controle plaats van en op andere beroepsgenoten.  

 

Zoals op te maken valt uit de kenmerken zijn  professionals gecommitteerd aan hun vak, dit wordt 

ook wel professional commitment genoemd. Dit zou de commitment aan de organisatie in de weg 

kunnen staan, omdat commitments aan verschillende groeperingen strijdig kunnen zijn en elkaar 

daardoor negatief kunnen beïnvloeden (Meyer & Allen, 1997). Bij professionals wordt dit fenomeen 
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ook wel beschreven als het ‘professional organization conflict’. Dit houdt in dat de waarden van de 

professionals recht tegenover de waarden van de organisatie staan. Bij traditionele professionals, 

advocaten, leidt het verlies van controle van de professional over het beleid jegens cliënten (inclusief 

de keuze welke cliënten er worden geholpen, welke service er verleend wordt en of er compensatie 

wordt verleend tot conflicten (Shafer, 2002). Een aantal studies heeft geconstateerd dat professional 

commitment, organisatie commitment helemaal niet in de weg staat (Meyer e.a., 2002; Schomaker, 

1999; Wallace, 1995; Van Wijk, 2006). Er kwam naar voren dat professionals wel degelijk organisatie 

commitment ervaren. Dit lijkt voor organisaties belangrijk omdat het volgens veel studies leidt tot 

binding aan en zodoende tot verblijf bij de organisatie (Meyer e.a., 2002).  

De effecten worden echter door een aantal studies in twijfel getrokken. Schomaker (1999) 

constateerde in haar onderzoek naar binding van accountants dat zij ondanks een hoge mate van 

organisatie commitment toch een hoge vertrekintentie hebben. Dit kwam met name naar voren bij 

medewerkers tussen de 29 en 36 jaar. De verklaring die zij hiervoor aandraagt is dat een latente 

vertrekintentie een inherente eigenschap van professionals is. Dit komt volgens haar door hun 

geboeidheid voor hun vak. 

Van Wijk (2006) sluit zich aan bij de stelling dat het meten van commitment niet voldoende is om de 

vertrekintentie te voorspellen. In haar onderzoek worden professionals van verschillende 

functiecategorieën met elkaar vergeleken. Zij  constateert dat de focus en mate van commitment 

verschillen bij professionals van verschillende functiecategorieën. Bovendien verschilt ook de manier 

waarop die  correleren met vertrekintenties. De verschillen tussen de professionals zouden dus een 

verklaring kunnen zijn voor de verschillende uitkomsten. Maar welke verschillen zijn er eigenlijk 

tussen professionals? 

 

2.3 Verschillen tussen professionals 
In verschillende studies worden professionals onderscheiden op basis van verschillende 

karakteristieken.  

Het meest algemene onderscheid is die in functiecategorie. Harris en Adams (2007) constateren dat 

professionals met vergelijkbare professies, soortgelijke vertrekintenties hebben. Shafer (2002) kan 

zich bij dit onderscheid aansluiten in zijn onderzoek naar professional organization conflict. Hij stelt 

dat professionals van verschillende functiecategorieën verschillende organisatieconflicten ervaren. 

Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat professionals verschillende organisatie identiteiten 

aannemen (Van Wijk, 2006). De creatieve professionals koppelen hun identiteit namelijk aan een zo 

autonoom mogelijke loopbaan, terwijl de accountants hun identiteit koppelen aan een loopbaan 

binnen de organisatie. De kenmerken van de creatieve professional, zoals die beschreven zijn in het 

onderzoek van Van Wijk (2006), komen overeen met de kenmerken van de traditionele professional. 

Ook zij zijn gedreven door hun beroep, werken autonoom en hebben morele normen. Bovendien 

kunnen zij net als advocaten voor zichzelf beginnen. De verwachting is dus dat advocaten ook zouden 

kunnen streven naar een zo autonoom mogelijke loopbaan. Echter de loopbaanmogelijkheden die 

een advocaat heeft binnen een organisatie komen ook overeen met die van accountants. Beide 
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beroepen hebben te maken met professionele standaarden zoals een geformaliseerde opleiding en 

een standaard verticaal loopbaantraject: stagiaire, medewerker en tot slot partner. De beperking die 

beide professies ervaren is dat partnerschap niet voor iedereen toegankelijk is (Oolman & Wanrooy, 

1999). Het verschil is dat advocaten de keus hebben voor zichzelf te beginnen en dus niet echt 

vastzitten aan een organisatie. De verwachting is dus dat er binnen de advocatuur ook professionals 

zijn die meer overeenkomen met accountants omdat zij meer op een loopbaan binnen de organisatie 

zijn georiënteerd. Dit wekt de verwachting dat er tussen de advocaten ook verschillen zijn. 

Een onderzoek van Capelleras (2005) bevestigt dit. Hij onderscheidt drie typen professionals bij 

onderzoek naar academisch personeel aan de hand van psychologische aspecten: de apathic 

employee, de institutional star en de lone wolf. Zij verschillen in de mate van commitment, 

tevredenheid en zelf‐concept. Ook Van Wijk (2006) onderscheidt drie typen creatieve professionals 

in haar onderzoek: het creatieve genie, de vrij gevestigde en de organisatie man. De betekenis die de 

verschillende typen aan de organisatie toekennen is zeer verschillend, zo ziet de een de organisatie 

als een ‘enabler’ (een facilitator), de ander ziet deze als een ‘constraint’ (een beperking).  De 

verwachting is dat er binnen het kantoor ook verschillende typen advocaten zijn te vinden. Om hier 

goed op in te spelen zal de organisatie hier recht aan moeten doen, maar hoe?  

2.4 PersonOrganization fit 
Person‐Organization fit staat voor de manier waarop iemand bij een organisatie past en kan dus 

recht doen aan de verschillen tussen professionals. Person‐Organization fit wordt gedefinieerd als de 

verenigbaarheid tussen mensen en organisaties die voorkomt wanneer minimaal een eenheid 

verschaft wat de andere nodig heeft en/of wanneer ze dezelfde fundamentele kenmerken delen 

(Ambrose et al., 2008). Het heeft een positief effect op een aantal relevante organisatieaspecten 

zoals commitment, werktevredenheid en de vertrekintentie (O’Reilly e.a., 1991; Ambrose et al., 

2008). In het onderzoek van Schmitt e.a. (2008) komt ook naar voren dat een fit leidt tot 

tevredenheid. Echter, zij stellen dat de tevredenheid op zijn beurt leidt tot verschillende relevante 

organisatie‐uitkomsten waaronder de vertrekintentie. Hun onderzoek is over een langere periode 

gehouden om te kijken wat de effecten zijn op langere termijn.  In figuur 2.1 wordt deze theorie in 

een model weergegeven. 



Figuur 2.1 De relatie tussen fit en tevredenheid (Schmitt e.a., 2008) 

 

Medewerkers kunnen op vele manieren bij een organisatie passen. Er worden binnen de literatuur 

over Person‐Organization fit verschillende vormen van fits onderscheiden zoals een Person‐Culture 

fit of een Person‐Job fit. Ook wordt er onderscheid gemaakt in dimensies om een Person‐

Organization fit vast te stellen. De dimensies die Piasentin & Chapman (2006) onderscheiden zijn: 

supplementary fit, complementary fit, needs‐supplies fit en demands‐abilities fit. De supplementary 

fit en complementary fit hebben betrekking op de verhouding tussen de karakteristieken van de 

organisatie en die van de medewerker. De needs‐supplies fit en de demands‐abilities fit zijn gericht 

op de vraag van de organisatie en de medewerker en het aanbod dat daar tegenover staat. Hier kan 

een organisatie meer invloed op uitoefenen dan op de andere twee dimensies.  

2.4.1 Supplementary en complementary fit 
Supplementary fit vindt plaats wanneer de werknemer ervaart dat zijn karakteristieken gelijk zijn aan 

de karakteristieken van de organisatie. Een complementary fit wordt ervaren als de medewerker juist 

doordat hij anders is iets toevoegt aan de organisatie wat nog ontbrak (Piasentin & Chapman, 2006). 

Het karakter van de professionals is hierbij dus van invloed. Piasentin & Chapman (2007) stellen dat 

een supplementary fit centraal staat voor medewerkers. Pas op het moment dat men die gelijkenis 

met zijn omgeving niet of matig ervaart neemt de behoefte aan complementary fit toe. Traditionele 

professionals zijn redelijk gebonden aan het vak en de collega’s. De verwachting is dat zij meer 

gelijkenis binnen de organisatie zullen ervaren dan dat zij het gevoel krijgen dat zij anders zijn. Wel 

kan hier verschil in zitten op het moment dat er verschillende typen advocaten zijn.  

Binnen de fit literatuur worden er ook typen onderscheiden. Recentelijk hebben De Clercq e.a. 

(2008) een model van typen getest van S.H. Schwatz (1992). Zij kwamen tot de conclusie dat dit 

model nog steeds handvaten biedt voor het meten van een supplementary fit. Het zou kunnen zijn 

dat de typen advocaten hierin terug te zien zijn. In het onderstaande figuur is te zien hoe bepaalde 

waarden zijn gegroepeerd zodat er vier typen ontstaan: open voor verandering, zelfverrijkend, 

behoudend en zelfverruimend. 
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FIGURE 2.2 Het waardenmodel van S. H. 
Schwartz (1992) in De Clercq e.a. (2008). 
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De mate waarin de waarden aansluiten op die van de organisatie bepaalt de fit en zodoende de 

vertrekintentie (Ambrose e.a.,2008; O’Reilly e.a., 1991).  

Waarden in een organisatie vormen de basis voor het organisatie klimaat. In het onderzoek van 

Cullen e.a. (2003) wordt een duidelijke voorkeur uitgesproken voor een klimaat. De fit speelt hierbij 

een ondergeschikte rol. Uit hun onderzoek komt naar voren dat het welwillend klimaat en het 

principieel klimaat een positief effect hebben op organisatie commitment. Bij een welwillend klimaat 

wordt rekening gehouden met de omgeving en bij een principieel klimaat gaat dit nog verder door 

ook rekening te houden met de maatschappij en de mensheid. In een egoïstisch klimaat streeft de 

organisatie alleen naar eigen succes en houdt ze daarbij geen rekening met andere partijen. Dat 

heeft een negatief effect op organisatie commitment. Zoals te verwachten valt, hebben zij 

geconstateerd dat uit eerdere studies de relatie tussen commitment en het principiële klimaat bij 

professionals positief is. Dit komt voort uit het professionele socialisatieproces dat professionals 

aanmoedigt tijdens en na de formele training de principiële waarden die aan hun professie zijn 

gerelateerd te internationaliseren. Organisaties die dit klimaat promoten kunnen een sterkere 

binding verwachten (Cullen et al., 2003). De onderzoeksresultaten van Ambrose e.a. (2008) sluiten 

hierbij aan. Zij voegen hier wel aan toe dat er sprake moet zijn van een fit, wil commitment 

plaatsvinden. Zoals al eerder in het onderzoek wordt geconstateerd, heeft commitment geen invloed 

op de vertrekintenties van een professional. Het blijft dus de vraag of het bereiken van een fit hier 

invloed op heeft. 
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Naast waarden zijn er ook bepaalde individuele kenmerken die een rol spelen bij de fit: zelfconcept, 

behoeftes, persoonlijkheid en zelfvertrouwen (Chapman & Paisentin, 2007 en 2006). 

Ook de organisatiekenmerken spelen een rol. O’Reilly III e.a. (1991) onderscheiden zeven 

organisatiekenmerken die hier een bijdrage aan leveren: innovatie, stabiliteit, respect voor mensen, 

resultaatgerichtheid, precisie, team‐georiënteerdheid en daadkracht. De verwachting is dat in een 

advocatenkantoor de innovatie niet hoog zal zijn aangezien er een traditioneel beroep wordt 

beoefend dat gebonden is aan regels. Ook team‐georiënteerdheid past niet bij het vak; advocaat zijn 

is een individualistisch beroep. De andere kenmerken passen wel in grote mate bij het kantoor. De 

vraag blijft dan ook in hoeverre de advocaten dat ervaren en of dat overeenkomt met hun 

kenmerken. 

2.4.2 Needssupplies en demandsabilities fit 
Een needs‐supplies fit gaat uit van de behoeften van de werknemer en in hoeverre deze worden 

vervult. En demands‐abilities fit gaat uit van de eisen die de organisatie stelt aan haar medewerkers 

en in hoeverre de medewerker deze kan waarmaken. Met betrekking tot het binden van 

professionals is het relevanter om te kijken naar de behoefte van de werknemer (needs‐supplies fit) 

dan naar de behoefte van de werkgever (demands‐abilities fit). Want op het moment dat er geen 

demands‐abilities fit is, is het nog maar de vraag of het voor de werkgever wenselijk is om de 

werknemer te behouden. In dit onderzoek zal dus alleen worden gekeken naar de needs‐supplies fit, 

omdat die inspeelt op de behoefte van de medewerker en omdat de vervulling daarvan bepalend is 

voor het verblijven bij een organisatie. De vraag is welke behoeften (needs) heeft een professional? 

In de literatuur ontbreekt het aan eenduidig antwoord. In dit onderzoek wordt er dus gebruik 

gemaakt van meerdere onderzoeken op een antwoord te vinden om deze vraag. 

Vanuit de kenmerken van de respondenten die in de vorige paragrafen zijn gedestilleerd, kan het een 

en ander worden opgemaakt. Aangezien professionals zeer gebonden zijn aan hun vak zal deze fit 

voornamelijk betrekking hebben op het werk. In de theorie van Peron‐Organization fit wordt dit 

vermoeden ook onderstreept. Dit wordt de person‐job fit genoemd. Dit houdt in dat er 

overeenstemming is tussen het individu en de baan. De mate van overeenstemming wordt bepaald 

door de motivatie en de behoefte van de werknemer en de benodigde competenties voor de baan 

(O’Reilly e.a., 1991). 

Ehrhart (2006) onderscheidt drie categorieën die bij job‐person fit een rol spelen: interactie met de 

klanten, interactie binnen de organisatie en complexiteit van het werk.  

Omdat professionals vooral geboeid zijn door hun vak valt te verwachten dat de behoefte van een 

professional met betrekking tot de baan voornamelijk gericht zijn op de complexiteit van het werk. 

De antecedenten die hieraan hangen zijn: uitdaging, moeilijkheidsgraad, interessant en gevarieerd 

takenpakket, complexiteit, optimale inzet van de competenties en een hoog tempo. De behoefte aan 

ontwikkeling is voor de professionals groot, ze willen blijven leren (Van Wijk, 2006). Betekenisvol 

werk zou hierbij ook een behoefte kunnen zijn. Zelfconcept‐job fit leidt tot betekenisvol werk en 

houdt in dat de baan of organisatie hun betekenisvolle, zelfbevestigende informatie verschaffen. 

Zolang medewerkers deze ontvangen, blijven ze bij de organisatie (Scroggins, 2008). Capelleras 
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(2005) vult dit aan door de stelling dat invloed op anderen en het gevoel van slagen belangrijke 

aspecten zijn voor een professional. Bij advocaten fluctueert de toevoer van werk. Ze zijn namelijk 

afhankelijk van de vraag van de cliënt om een dienst. Die cliënten worden veelal benaderd door de 

organisatie zelf. De verwachting is dan ook dat de advocaten van de organisatie verlangen dat zij hun 

voorzien van werk met een betekenisvolle inhoud om ervoor te zorgen dat ze bij de organisatie 

blijven. Het leeraspect is inherent aan hun vak. Ze worden vanuit de beroepsgroep geacht om bij te 

blijven op hun rechtsgebied. Bovendien krijgen ze bij aanvang van hun loopbaan een driejarige stage 

voordat ze als volwaardig/zelfstandig advocaat mogen functioneren. 

Met betrekking tot interactie binnen de organisatie onderscheidt Ehrhart (2006) interactief werk, 

interactie met cliënten en een cliëntgericht werk. Advocaten hebben veel cliëntcontact, het is een 

dienstverlenend beroep. De verwachting is dat de mate waarin ze daar behoefte aan hebben en de 

mate waarin ze daarin tegemoet worden gekomen, invloed hebben op de verblijfintenties.  

De interactie met collega’s binnen en buiten de organisatie is waarschijnlijk ook van belang voor 

advocaten. Dat sluit tenslotte aan bij een van de kenmerken van een traditionele professional. Een 

vriendelijke werkomgeving wordt ook genoemd (Ehrhart, 2006). Oolman & Wanrooy (1999) sluiten 

zich hierbij aan door te stellen dat het samenwerkingsklimaat van belang is voor professionals.  

Van Wijk (2006) onderscheidt nog andere behoefte van professionals die meer betrekking heeft op 

het carrière motief: de behoefte van de professional aan loopbaanvooruitzichten. Hoewel er een 

verschil was in de mate van waardering tussen de verschillende professionals, kwam er uit haar 

onderzoek naar voren dat dit belangrijk was. De behoefte aan carrière komt voort uit de behoefte 

aan meer status en salaris (Capelleras, 2005). Wanrooy & Oolman (1999) stellen wel een aantal eisen 

aan het loopbaantraject wil het echt effectief zijn. Ten eerste moet er ruimte worden gecreëerd in de 

functie om te groeien in de breedte of in bevoegdheden. En eisen bij de promotie moeten helder 

zijn, zodat deze kunnen worden gerechtvaardigd. In hun onderzoek komt naar voren dat 

advocatenkantoren vaak ondoorzichtige loopbaanpaden hebben. De verwachting is dat dit ook een 

issue zal zijn bij de keuze om te blijven of te vertrekken. Met name bij de typen die meer op 

loopbaan georiënteerd zijn zal dit een grote rol spelen. Zelfbewust zijn en bewust zijn van de 

omgeving zorgen ervoor dat de professionals betere carrière‐beslissingen maken en zo een betere fit 

ervaren (Singh & Greenhause, 2003). De verwachting is dat juist de loopbaangeoriënteerde 

advocaten dit bewustzijn bezitten en zij dus een betere fit ervaren. 

Billijkheid met betrekking tot beloning is ook erg belangrijk. Professionals hechten veel waarde aan 

een rechtvaardige beloning. Gratificaties, reizen, opleidingen of vrije dagen zijn ook vormen van 

gewenste beloning (Oolman & Wanrooy, 1999). Van Wijk (2006) constateert in haar onderzoek ook 

het salaris van belang is. Net als Capelleras (2005) die, onder de noemer materiële compensatie, 

salaris, arbeidsvoorwaarden, bonussen, promotiekansen onderscheidt en stelt dat baanzekerheid 

van belang is. Naast materiële beloning is ook immateriële beloning van belang (Oolman & Wanrooy, 

1999). Het is te verwachten dat de advocaten dit ook vinden; een kenmerk van een professional is 

tenslotte dat hij waarde hecht aan erkenning. Erkenning is een vorm van immateriële beloning. 
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Nog een aspect dat belangrijk is voor professionals, is de balans tussen werk en privé (Oolman & 

Wanrooy, 1999). De 60‐urige werkweekmentaliteit is voorbij. Professionals beschouwen parttime 

werken zelfs als vanzelfsprekend. Om medewerkers te binden zullen organisaties hierin moeten 

meegaan. Antecedenten die een werk‐privé balans vergroten zijn: flexibel werkrooster, niet reguliere 

werktijden, professionele autonomie, thuiswerken, ondersteunende leidinggevende, 

ondersteunende collega’s (Ziemba e.a., 2006). 

Tot slot is de stijl van leidinggeven van cruciaal belang voor professionals (Oolman & Wanrooy, 

1999). De leidinggevende van tegenwoordig heeft veel verschillende rollen. Een vereiste is dan ook 

dat hij snel kan schakelen van stijl van leidinggeven om zo accuraat mogelijk op de situatie in te 

spelen (Pearce, 2007). Een van zijn rollen is de rol van ondersteunende. Die draagt bij aan de mate 

waarin een person‐organization fit wordt ervaren (Chen & Chiu, 2008). Binnen deze rol bevindt zich 

een uitdaging voor de leidinggevende: enerzijds hebben professionals behoefte aan begeleiding daar 

waar dat nodig is en anderzijds willen zij dat hun leidinggevende met afstand kan kijken naar hun 

mogelijkheden binnen de organisatie (Oolman & Wanrooy). Verder moet een leidinggevende niet te 

veel zelf willen doen en vooral delegeren (Cappeleras, 2005). De grondslagen voor deze behoefte 

komen waarschijnlijk voort uit de behoefte van de professional aan autonomie en zijn behoefte aan 

ontwikkeling (Weggeman, 1997). In dit kader wordt er van de leidinggevende verwacht dat hij 

rekening houdt met het spanningsveld waar de professional in zit met betrekking tot zijn 

professionele identiteit en zijn organisatie identiteit. Een professional wil namelijk wel volgens zijn 

ethische waarden werken (Von Weltzien Hoivik, 2002). De verwachting is dat dit belangrijk is voor 

advocaten voor een fit met betrekking tot de waarde van een organisatie. De laatste rol die de 

professional beschrijft is die van gelijkwaardige. Hij heeft behoefte aan een open, betrokken en 

gelijkwaardige houding  van zijn leidinggevende en dat deze zijn afspraken nakomen. Dat laatste is 

voor professioneel van groot belang (Oolman en Wanrooy, 1999). Aangezien de leidinggevenden bij 

het kantoor ook advocaat zijn, is de verwachting dat zij veel moeten schakelen. De vraag blijft in 

hoeverre zij recht kunnen doen aan alle behoeften die de professional heeft. Daar zitten namelijk 

veel spanningsvelden in en dit vraagt veel van leidinggevenden. 
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3. Methodologische verantwoording 
 

3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het onderzoek is opgezet, welke methoden zijn gebruikt om 

de data te verzamelen en te analyseren. Een aantal dingen spelen hierbij een grote rol. Allereerst 

moeten de methoden aansluiten op de hoofdvraag van het onderzoek. Deze luidt: ‘welke betekenis 

geven de advocaten aan binding aan het kantoor?’ Verder wordt de keuze van de methoden 

beïnvloed door de wetenschapsvisie van de onderzoekster. Deze wordt allereerst uiteengezet omdat 

dit het uitgangspunt is bij de methodologische keuzes die zijn gemaakt. Vervolgens wordt er 

uiteengezet hoe de data zijn verzameld en geanalyseerd. De kwaliteit van een onderzoek staat hierbij 

centraal, deze wordt bepaald door de mate waarin het betrouwbaar en valide is. De vraag die 

centraal staat bij het bepalen van de betrouwbaarheid is: in welke mate is de waarneming geen 

toevalstreffer? Bij het bepalen van de validiteit is het de vraag of de waarneming de werkelijkheid 

wel dekt (’t Hart e.a., 2005: 161).  

 

3.2 Wetenschapsvisie 
De hoofdvraag van dit onderzoek gericht op de betekenis die mensen aan een bepaalde situatie of 

concept geven, binding in dit geval. De wetenschapsvisie die hierachter schuilt komt hierin duidelijk 

naar voren. De opzet van dit onderzoek is gebaseerd op de uitgangspunten van de interpretatieve 

onderzoeksstroming van de wetenschap (Boeije, 2006: 27). In interpretatief onderzoek is men gericht 

op kennis die het eigene beschrijft in plaats van algemene generaliseerbare kennis. Er wordt dus ook 

gezocht naar verschillen in plaats overeenkomsten (’t Hart e.a., 2005). 

De betekenis die mensen aan begrippen en situaties geven wordt hierbij als uitgangspunt 

beschouwd. De literatuur en de betekenis die de onderzoekster zelf aan die begrippen geeft spelen 

hierbij dus een ondergeschikte rol. Een vereiste voor dit begrip is dus dat men ervan uitgaat dat 

mensen dingen doen of zeggen met een goede reden. ‘De waarheid’ bestaat niet, maar wordt 

geconstrueerd door de betekenis die mensen er aan geven. Om die waarheid te construeren moeten 

die betekenissen dus serieus genomen worden (Boeije, 2006: 20). Om dit beter toe te lichten volgt 

hier een korte illustratie om aan te geven hoe dit in de praktijk werkt. Het verloop van de organisatie 

is feitelijk geen probleem, want feiten bestaan niet. Het is pas een probleem op het moment dat 

mensen in de organisatie het als een probleem beschouwen. Of zij het als een probleem 

beschouwen, hangt af van de betekenis die zij aan het verloop geven. Op het moment dat je wil 

verklaren waarom het een probleem is, moet je dus de betekenis die zij eraan geven onderzoeken 

(Bersselaar, 2003: 101‐102). Naast de verklaring die respondenten er zelf aangeven is het gedrag dat 

ze tonen ook een vorm van betekenis geven. Het gedrag is namelijk een weerspiegeling van de 

betekenis die mensen aan zaken geven (Boeije, 2006). Omdat het om hun betekenis gaat en niet om 

de betekenis die de onderzoekster er aan geeft, worden de respondenten zo min mogelijk gestuurd 

(Boeije, 2006: 33). 
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De betekenissen staan echter niet op zichzelf. Het  zou bijvoorbeeld kunnen dat de organisatie het 

verloop niet als probleem ziet, omdat het bij soortgelijke organisatie nog veel erger is. De gedachte 

die hier centraal staat is dat mensen alleen begrepen kunnen worden vanuit hun context. Deze 

context is aan verandering onderhevig. Zo kan er bijvoorbeeld een reorganisatie aan vooraf zijn 

gegaan waardoor veel dingen zijn veranderd waar mensen ontevreden over lijken te zijn. Dit kan een 

rol spelen bij de manier waarop de organisatie het probleem beleeft. Betekenissen moeten dus 

worden geplaatst in het perspectief van gebeurtenissen in het verleden. Maar de betekenisgeving 

stopt niet bij het verleden. Elke gebeurtenis heeft een gevolg en aan die gevolgen wordt ook een 

betekenis toegekend. Zo kan het zijn dat door de reorganisatie veel mensen zijn weggegaan. Dat 

heeft ook invloed op de manier waarop de organisatie de reorganisatie beleeft. Het perspectief van 

de gevolgen en werking van die voorgeschiedenis moeten dus ook worden meegenomen (Bersselaar, 

2003: 103). 

 

3.3 Onderzoeksmethode 
De onderzoeksmethode die bij de interpretatieve onderzoeksstroming aansluit, is het kwalitatief 

onderzoek. Er zijn verschillende typen kwalitatief onderzoek. Het type dat hier het meest gepast lijkt 

en ook aansluit bij de wetenschapsvisie en onderzoeksvraag, is een casestudy. Dit houdt in dat het 

probleem in zijn natuurlijke context wordt onderzocht (Boeije, 2006: 21). Het gedrag dat hierbij 

wordt onderzocht is het blijven en vertrekken van de advocaten bij de organisatie. De sociale 

omgeving die hierbij centraal staat is het kantoor waar ze werken of gewerkt hebben. De 

onderzoekster heeft hiervoor gekozen omdat haar onderzoek zich beperkt tot één organisatie met 

een specifiek probleem en een beperkt aantal medewerkers (tussen de 10‐15 advocaten). Bovendien 

geeft dit de onderzoekster de gelegenheid om recht te doen aan de unieke kenmerken van de 

situatie.  

3.3.1 Onderzoeksproces 
Het onderzoeksproces beïnvloedt de aard van de uitkomsten. De data uit het onderzoeksveld en de 

wetenschappelijk literatuur hebben elkaar afgewisseld. Relevante gegevens worden eerst uit de data 

gefilterd. Hierop volgend wordt literatuur gebruikt om de zoekstrategie te optimaliseren. Tot slot 

worden de gegevens samengebracht zodat de onderzoekster het veld kan beschrijven en een 

verklaring kan geven voor het gedrag van de respondenten (’t Hart e.a., 2005: 260‐263, 277). Dit is 

echter wel een doorlopend proces. Het verzamelen en analyseren van gegevens verliep synchroon. 

Dit houdt in dat de onderzoekster de gegevens uit de interviews als zoeklicht bij de literatuurstudie 

heeft gebruikt en de literatuurstudie als zoeklicht bij het samenstellen van de interviewvragen en het 

analyseren van de gegevens die hieruit voortkomen. Op die manier kon er verdieping plaatsvinden. 

Een voorbeeld hiervan is dat de person‐job fit theorie op basis van de interviews is ontstaan, voor 

veel respondenten was het werk namelijk een reden om te vertrekken.  

Kenmerkend voor kwalitatief onderzoek en passend bij dit onderzoeksproces is dat er een open 

onderzoeksprocedure wordt gehanteerd. Dit houdt in dat de beslissingen in de loop van het 

onderzoek ter plekke worden genomen. Dit komt voort uit de noodzaak om op veranderende 

situaties in te spelen en die zijn er omdat het onderzoek in de sociale context plaatsvindt en er 
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sprake is van veldwerk (Boeije, 2006: 33). Ook in dit onderzoek is dat wel eens noodzakelijk geweest. 

Een voorbeeld hiervan is dat er een interview plaatsvond in de eerste week dat het onderzoek 

aanving. Dit had de praktische reden dat het tijdtechnisch niet op een andere datum had kunnen 

plaatsvinden.  De planning was dat de context waarin het probleem zich afspeelt eerst grondig zou 

worden onderzocht alvorens met de interviews te beginnen. 

3.3.2 Dataverzameling en analyse 
Zoals dat gebruikelijk is bij een casestudy worden er in dit onderzoek verschillende bronnen gebruikt 

voor de dataverzameling. Triangulatie wordt dit ook wel genoemd. Dit betekent dat het onderwerp 

vanuit meerdere invalshoeken belicht is (Boeije, 2006: 152; ’t Hart, 2005: 286‐287). Voor dit 

onderzoek is er gebruik gemaakt van verschillende bronnen: interviews, participerende observatie, 

documentanalyse en wetenschappelijke literatuur.  

Interviews 
Bij het houden van de interviews zijn er verschillende technieken toegepast. De eerste ronde bestaat 

uit acht ongestructureerde interviews met respondenten die de organisatie hebben verlaten. Deze 

zijn meer valide dan gestructureerde interviews. Dit komt omdat de interviewer de respondent laat 

zien dat zij al zijn antwoorden aanvaardt; dit geeft vertrouwen waardoor de respondent 

gemakkelijker open over gedragingen, opvattingen en ervaringen spreekt. De hoofdvraag was ‘wat is 

de reden voor je vertrek bij de organisatie?’  Aan de hand van de onderwerpen die de respondent 

naar voren bracht, werd er doorgevraagd om zo de verdieping in het onderzoek aan te brengen. 

Doordat er open vragen zijn gesteld heeft de respondent alle ruimte gekregen om zijn redenen van 

vertrek te beschrijven. De onderzoekster heeft hier zo min mogelijk invloed op uitgeoefend door zelf 

geen onderwerpen in te brengen, maar volledig af te gaan op de onderwerpen van de respondent. 

Om de context waarin het verhaal van de respondent zich afspeelt goed te schetsen, werden er ook 

persoonsgebonden vragen gesteld zoals het beschrijven van de loopbaan en de nieuwe baan. Verder 

is er gevraagd naar de verwachtingen die de respondent had. Dit om te kijken welk beeld de 

respondent van de organisatie had en of dat in de loop van zijn dienstverband is veranderd. Zo komt 

er een verhaal tot stand waarin de respondent een beschrijving geeft van zijn verleden tot aan zijn 

vertrek en van zijn plannen voor de toekomst. Er is gekozen voor een zo open mogelijke structuur 

omdat de onderzoekster aan de hand van die interviews eerst de situatie wilde leren kennen en zich 

zo breed mogelijk wilde oriënteren. Ze wilde namelijk weten of het aangegeven probleem ook wel 

echt het probleem is. Daarnaast wilde ze wat achtergrond informatie opdoen die haar weer zou 

ondersteunen bij het schrijven van een theoretisch kader.  

De tweede ronde bevat halfgestructureerde interviews. Dit houdt in dat de onderzoekster een lijst 

had met open vragen. De volgende vragen zijn gesteld: 

1. Kun je een beschrijving geven van je loopbaan? 
2. (Bij meerdere werkgevers) Waarom ben je overgestapt naar een andere werkgever? 
3. Wat waren je verwachtingen toen je hier ging werken? 
4. Hoe zie jij jezelf als advocaat? (eigenschappen en waarden zijn belangrijk) 
5. Hoe ziet je ideale carrière eruit? (belemmeringen, mogelijkheden) 
6. Waarom heb je specifiek voor dit kantoor gekozen? 
7. Wat zijn redenen voor jou om hier te blijven werken of te vertrekken? 
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8. Op welke manier vind je dat je bij dit kantoor past ? 
9. Wat is voor jou de optimale stijl van leiding geven?  
10. Wat moet het kantoor doen om jou te behouden? 

 

Deze interviewmethode is toegepast op de respondenten die nog werkzaam zijn in de organisatie. De 

vragen zijn gebaseerd op de eerste ronde interviews en het theoretisch kader. Hiervoor is gekozen 

omdat de onderzoekster zo de literatuur kon toepassen en meer informatie uit de werknemer kon 

halen dan wanneer zij had gekozen voor een ongestructureerde structuur. Deze respondenten van 

de tweede ronde zijn namelijk nog werkzaam bij de organisatie. De verwachting was dat de 

respondenten niet ronduit kunnen vertellen wat hen bindt aan de organisatie. Bovendien was de 

verwachting dat loopbaanwensen, zelfbeeld en beeld van de organisatie hier ook een rol in speelden, 

omdat dit in de literatuur naar voren kwam. Er waren een aantal vragen die elkaar overlapten. 

Hierdoor kon er gecontroleerd worden of de respondent wel consequent was. Tevens konden er zo 

ook nieuwe gegevens aan het licht worden gebracht. Tot slot zijn er in de loop van de tweede ronde 

aan de hand van analyses vragen aan de topiclijst toegevoegd. 

Aan de hand van de eerste interviews van ronde twee heeft de onderzoekster de vragenlijst 

aangevuld. Vraag 8 werd gesteld omdat het niet duidelijk werd uit de interviews hoe de 

respondenten hun rol in de organisatie beleefden. Vraag 9 is erbij gevoegd omdat die rol vaak werd 

beschreven in de interviews van de eerste ronde. Door hier specifiek een vraag over te stellen, wordt 

dit onderwerp meer uitgediept. Aan de hand van de eerste interviews werd duidelijk dat hier een 

vraag over gesteld moest worden, omdat dit een belangrijk issue is voor advocaten wat zij niet 

allemaal uit zichzelf aan de kaak stellen. Dit had te maken met de geslotenheid van enkele 

respondenten. De onderzoekster was hier niet op berekend omdat de vertrekkende respondenten 

juist heel open en spraakzaam waren. Vraag 10 is erbij gedaan om de soms wat vage antwoorden te 

concretiseren en uit respondenten die minder spraakzaam zijn meer informatie te halen. Bovendien 

hebben de vragen een overlapping. Vraag 7 en vraag 10 zijn vragen die dat heel sterk hebben, dat 

zijn de meest belangrijke vragen van het onderzoek. Dit draagt bij aan de betrouwbaarheid van het 

interview, omdat de kans dat een respondent twee keer een onvolledig antwoord geeft minder groot 

is dan een keer.  

Om in de interviews de validiteit te vergroten, heeft de onderzoekster interviews volgens de zeven 

fases van Rubin & Rubin (1995) gehouden. Dit houdt in dat de respondent eerst op zijn gemak wordt 

gesteld door een informeel gesprek. Vervolgens wordt er een makkelijke vraag gesteld om de 

respondent nog meer op zijn gemak te stellen en aan het praten te krijgen. De vraag die werd 

gebruikt was ‘kun je een beschrijving geven van je loopbaan?’ Hierop volgend werden moeilijkere 

vragen gesteld zoals  ‘wat zijn voor jou redenen om te blijven of te vertrekken bij de organisatie?’ En 

uiteindelijk werd er even nagepraat met de respondent om hem weer op zijn gemak te stellen. Tot 

slot werd het contact warm gehouden om eventueel nog dingen te kunnen vragen. Verder werd de 

validiteit vergroot doordat de onderzoekster open vragen stelde en de respondent veel ruimte gaf 

om daar zelf invulling aan te geven. Sommige interviews zijn hierdoor erg lang geworden. Maar het 

uitgangspunt was liever te veel dan te weinig gegevens. Er werd namelijk ook vanuit gegaan dat alles 

wat niet genoemd is in de interviews niet heel belangrijk voor de respondenten is. Om het onderzoek 
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valide te maken zijn de respondenten van te voren op de hoogte gebracht van het onderwerp, zodat 

zij er eerst over konden nadenken. Bovendien werden de respondenten die in de organisatie 

werkzaam zijn aan het onderwerp herinnerd doordat de onderzoekster veel aanwezig was in de 

organisatie. 

De interviews zijn opgenomen op tape en tijdens het interview zijn er notities gemaakt. Om goed te 

analyseren zijn de interviews letterlijk uitgetypt. Bij een van de respondenten heeft de tape niet 

gewerkt. De onderzoekster heeft toen aan de hand van de notities het interview uitgewerkt en het 

door de respondent laten nakijken.  

Hierop volgend zijn de gegevens gecodeerd aan de hand van drie stappen: open coderen, axiaal 

coderen en selectief coderen.  

Bij de open codering zijn de gegevens uiteengerafeld en hebben de verschillende fragmenten een 

code gekregen. In eerste instantie heeft er in‐vivo codering plaatsgevonden. De roep van 

respondenten om flexibiliteit in de werktijden wordt in dit onderzoek bijvoorbeeld werk‐privébalans 

genoemd, omdat ze daar zelf heel veel naar refereren. Dit houdt in dat de codes die aan de 

verschillende fragmenten zijn toegekend, zijn gefilterd uit de tekst en in de woorden van de 

respondent gezet.  ‘En wat voor mij ook wel belangrijk is, is mijn privé situatie, een goede balans is 

tussen werk en privé te creëren en dat daar ook begrip voor is.’ Verder is het verhaal dat 

geconstrueerd is, voor een groot deel op basis van de input van de respondenten geconstrueerd. 

Daarnaast is ook gebruik gemaakt van de begrippen die uit de literatuurstudie zijn gefilterd, dit 

worden ook wel sensitizing concepts genoemd. De codes die hieruit zijn voortgekomen noemt men 

constructed codes. Een voorbeeld hiervan is dat de mate waarin de respondenten zichzelf bij de 

organisatie vinden passen ‘Person‐Organization fit’ wordt genoemd. Dit begrip komt uit het 

theoretisch kader. 

 Na open coderen heeft axiaal coderen plaatsgevonden. De codes werden geordend, synoniemen 

verwijderd,categorieën beschreven, hoofd‐ en subcodes onderscheiden en tot slot werden de 

gegevens geïnterpreteerd en de codes heroverwogen. Bij interpretatief onderzoek is het de 

bedoeling dat er gezocht wordt naar verschillen in plaats van overeenkomsten. Bij het analyseren van 

de gegevens kwam naar voren dat respondenten hele diverse antwoorden gaven op de vraag ‘hoe 

ziet je ideale carrière eruit?’ De een wilde graag toetreden tot het bestuur en kwam daarbij heel 

vastberaden over, terwijl de ander niet eens een beeld had van een ideale carrière of een loopbaan 

in loondienst ambieerde. Aan de hand van deze wezenlijke verschillen ontstonden er twee 

verschillende typen. De een was gericht op doorgroeien en de ander niet. Naast het verschil in 

carrière maken viel er nog een ander punt op: alle advocaten wilden inhoudelijke uitdaging. Maar de 

een werd juist geprikkeld door nieuwe dingen, de ander wilde zich juist heel graag verdiepen en weer 

een ander werd juist uitgedaagd door het werkgeverschap. Aan de hand van deze verschillen werden 

er drie typen geconstrueerd: de ondernemer, het juridisch genie en de teamplayer. Nadat de drie 

typen waren vastgesteld, werden de gegevens nogmaals geanalyseerd om te kijken wat de typen nou 

precies van elkaar onderscheidt en welke kenmerken passend zijn bij de typen. Door middel van die 

analyseslag konden er een aantal fundamentele verschillen worden toegeschreven aan de typen 

zoals de manier waarop zij vinden dat ze passen bij de organisatie en hun betrokkenheid bij de 
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organisatie. Deze typen zijn geen bestaande typen. Ze zijn een construct van de onderzoekster. De 

respondenten kunnen kenmerken bezitten die overeenkomen met de typen, maar niemand lijkt er 

helemaal op. 

Naast verschillende typen konden de respondenten ook op andere vlakken van elkaar worden 

onderscheiden. Het viel namelijk op dat mensen die langer in de organisatie werkten of gewerkt 

hadden een heel ander beeld hadden van de organisatie dan de mensen die er net nieuw waren. Met 

behulp van de persoonsgegevens van de respondenten kon worden vastgesteld in welke periode de 

respondent werkzaam was. Er konden drie generaties worden vastgesteld. De eerste generatie was 

de generatie van vóór 2006. Dat waren roerige tijden voor de organisatie; medewerkers waren 

ontevreden en kwamen recht tegenover het bestuur te staan. De tweede generatie was de generatie 

die in dienst kwam in 2006. Die draagt de wonden van de eerste generatie mee. Hetgeen dat deze 

generatie onderscheidt van de vorige is dat zij in gesprek gaat met het bestuur. Tot slot zijn er de 

advocaten die er in 2008 bij kwamen. Die zijn redelijk nieuw en hebben nog een frisse kijk op de 

organisatie. Zij vormen de derde generatie. Aan de hand van de verhalen van de respondenten in 

combinatie met de documentanalyse konden de verschillende betekenissen die mensen aan 

bepaalde situaties gaven in hun originele context worden geplaatst. Hierdoor was de onderzoekster 

in staat om de verschillen te begrijpen. 

Nog een onderscheid dat gemaakt kon worden zijn de verschillende niveaus waarop de data zijn 

geanalyseerd. In dit onderzoek worden gegevens op werknemersniveau, afdelingsniveau en op 

organisatieniveau geanalyseerd. Hier zit echter wel een beperking aan. De anonimiteit van de 

respondenten moet bewaard blijven. Sommige gegevens op werknemers‐ en afdelingsniveau worden 

daarom niet in de resultaten opgenomen. Bij het analyseren van de gegevens wordt de context niet 

losgekoppeld van de analyse van het onderwerp (Boeije, 2006: 21‐22). Dit houdt in dat er vanuit de 

context waarin het probleem zich afspeelt een verklaring wordt gegeven aan de betekenis die 

mensen aan begrippen en situaties geven. Een voorbeeld hiervan is dat de vertrekken op 

afdelingsniveau worden geanalyseerd aan de hand van de uitstroomgegevens. Het welzijn van die 

afdeling komt naar voren in de hoeveelheid werk die de werknemers hebben en wat erover wordt 

gezegd door bestuursleden en werknemers. Door deze gegevens aan elkaar te koppelen, kan het 

verschil in de manier waarop de respondenten hun werk ervaren beter worden verklaard. 

Participerende observatie 
Voor participerende observatie is gekozen omdat het de onderzoekster makkelijker maakt de 

respondent in de context te begrijpen. Bij participerende observatie mengt de onderzoekster zich in 

het sociale leven van de respondenten en neemt zij direct waar (Boeije, 2006). In dit onderzoek 

houdt dat heel concreet in dat de onderzoekster het onderzoek heeft verricht in de organisatie zelf 

en daar ook deel heeft genomen aan sociale activiteiten. De validiteit hiervan is zeer groot omdat de 

onderzoekster uit eerste hand waarneemt en de waarnemingen plaatsvinden in de natuurlijke 

context (Maso, 1987). Door gebruik te maken van verschillende bronnen en tussentijdse analyse kon 

informatie gecontroleerd worden op de juistheid hiervan. Zo wordt er bijvoorbeeld in een interview 

gesteld dat het negen van de tien keer even stil valt als een bepaald bestuurslid binnenkomt in de 

lunchzaal. Hier heeft de onderzoekster het hele onderzoek niets van gemerkt, maar wel op gelet. 

Uiteindelijk kon dit verklaard worden aan de hand van meer data. Zo blijkt dat dit een typerend 
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voorbeeld is van de kloof die er tussen het bestuur en de advocaten heerste. Die kloof is echter iets 

van het verleden en niet meer relevant.  

Om zich in te leven in de cultuur heeft de onderzoekster acht maanden stage gelopen in de 

organisatie zelf. De eerste vijf maanden heeft zij parttime gewerkt, de laatste drie maanden was zij 

fulltime aanwezig. Zij maakte tijdens haar stage gebruik van dezelfde faciliteiten als de advocaten. Zo 

had ze net als de advocaten die er werkzaam zijn, een eigen, soortgelijke kamer. De kamer bevond 

tussen de kamers van de respondenten. Binnen de organisatie hanteren ze een opendeurpolitiek. De 

deur stond dus altijd open, alleen bij het uittypen van interviews ging hij dicht. Verder nam zij ook 

deel aan de lunch en woonde zij borrels en beëdigingen bij. Door te observeren hoe men met elkaar 

omging en door de informatie die er in de wandelgangen werd verschaft, was het makkelijker voor 

de onderzoekster om zich een beeld te vormen bij de verhalen van de respondenten. Op het 

moment dat een respondent verwijst naar een informele sfeer en de ander naar een blaascultuur is 

makkelijker te begrijpen waarom deze mensen de sfeer zo anders ervaren op het moment dat je zelf 

de sfeer ook ervaren hebt, dan wanneer je puur op de verhalen moet afgaan.  

Naast de cultuur is ook de wereld van de advocatuur in kaart gebracht. Uit de literatuur kwam naar 

voren dat de traditionele professional erg gedreven is in zijn vak. Om dit te kunnen begrijpen is het 

noodzakelijk om te weten wat het vak precies inhoudt. Verder is het zo dat de advocatuur een aparte 

beroepsgroep is met eigen gewoontes en tradities. Die hebben invloed op de betekenis die 

advocaten aan begrippen geven. Een voorbeeld hiervan is dat het in de advocatuur heel gebruikelijk 

is dat men heel hard werkt en overuren draait. Dit beïnvloedt de manier waarop de respondenten 

werk‐privébalans ervaren. Om zich echt goed in te leven in de advocatuur is de onderzoekster 

meegegaan naar een zitting en is aan de hand van observaties en gesprekken vastgesteld wat 

advocaten doen op een normale werkdag.  

De participerende observatie wordt vastgelegd aan de hand van fieldnotes. In de fieldnotes heeft de 

onderzoekster alle opmerkelijke en typerende gebeurtenissen beschreven. Hierdoor blijven 

waarnemingen bewaard en wordt er geen beroep gedaan op het geheugen van de onderzoekster. De 

fieldnotes zijn ook gecodeerd door middel van een kopje die ze hebben gekregen en dienen 

voornamelijk als achtergrond waar tegen het probleem zich afspeelt.  

Documentanalyse 
Om zich nog beter te verdiepen in de context heeft de onderzoekster ook gebruik gemaakt van 

documentanalyse. Zo zijn er dossiers doorgenomen en zijn er vaktijdschriften gelezen om de 

advocatuur beter te begrijpen. Aan de hand van het advocatenblad was bijvoorbeeld te zien dat er 

heel veel verloop is in advocatenkantoren. Er is een aantal artikelen uit die vakbladen in de inleiding 

opgenomen. 

Ook was de onderzoekster aan de hand van documentanalyse in staat om te kijken wat er zich in het 

verleden heeft afgespeeld. Bovendien werd ook duidelijk waar de organisatie voor staat en waar die 

naar toe wil. Dit is belangrijk voor het onderzoek omdat er aan de hand van een documentanalyse 

kan worden nagegaan wat er binnen de organisatie is gebeurd, welke kant de organisatie op wil en 

welke boodschap zij naar de werknemers uitdraagt. Met deze kennis wordt het makkelijker de 
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respondenten te begrijpen als ze het bijvoorbeeld hebben over de niet gerealiseerde doelstellingen 

van het kantoor en hoe ze ermee om zijn gegaan. Ook kan aan de hand van deze analyse het 

personeelsbeleid inzichtelijk worden gemaakt. 

 

3.4 Onderzoeksveld 
Het onderzoek vindt plaats in een middelgroot advocatenkantoor, dat bij aanvang van het onderzoek 

bestond uit vijftien advocaten. Vijf advocaten bekleden de rol van bestuurslid en bevinden zich dus in 

de rol van werkgever. In de loop van het onderzoek zijn er zeven advocaten vertrokken en zeven 

bijgekomen. Drie daarvan zijn binnengekomen door middel van een overname, een van die 

advocaten is binnengekomen als bestuurslid. Hierdoor ontstonden er vier verschillende groepen: de 

vertrekkende advocaten, de blijvers, de nieuwe advocaten en de advocaten van het overname 

kantoor. Omdat de laatste groep slechts bestaat uit twee advocaten en net als de nieuwe advocaten 

nieuw tot de organisatie toetreedt, worden deze groepen in de analyses als één groep beschouwd. 

De belevingen van de advocaten die specifiek betrekking hebben op de overname zijn buiten 

beschouwing gelaten om hun anonimiteit te bewaren. Alle advocaten die werkzaam zijn of 

vertrokken bij het kantoor, met uitzondering van de bestuursleden, zijn geïnterviewd. Daarnaast is er 

ook een brief gestuurd naar een aantal advocaten die in de afgelopen twee jaar de organisatie 

hebben verlaten. Twee advocaten hebben zich bereid getoond om mee te werken aan het 

onderzoek. Die zijn in de analyse tot de groep vertrekkers meegerekend.  In figuur 3.1 worden de 

kenmerken van de respondenten op een rijtje gezet. 

Figuur 3.1 De respondenten 

Kenmerken:       

Geslacht  Vrouw 

10 

Man 

9 

 

Functie   Advocaatstagiaire 

5 

Advocaatmedewerker 

13 

Advocaatmedewerker plus 

1 

Jaar indienst  Voor 2006 

6 

Vanaf 2006 

7 

Vanaf 2008 

6 

Soort respondent  Vertrekkende 

9 

Blijver 

4 

Nieuwe 

6 

Sectie/afdeling  Ondernemingsrecht 

6 

Bestuursrecht 

8,5 

BIM 

4,5 
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4. Resultaten 
 

4.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de bevindingen van het onderzoek beschreven. Voor de dataverzameling is, 

zoals beschreven wordt in het vorige hoofdstuk, gebruik gemaakt van verschillende bronnen. Alle 

gegevens die verzameld zijn in het veld worden hier verwerkt.  

In interpretatief onderzoek worden respondenten in de context van hun omgeving onderzocht. De 

beschreven ervaringen van de respondenten worden hierin geplaatst. In het kantoor werken zowel 

vrouwelijke als mannelijke advocaten. In dit hoofdstuk wordt dit onderscheid niet gemaakt. Om de 

anonimiteit niet te schaden zal er te allen tijde gerefereerd worden naar het mannelijke geslacht. 

Citaten zijn cursief weergegeven. Dit hoofdstuk begint met een beschrijving van de organisatie. 

Naarmate het hoofdstuk vordert, komen de beschrijvingen van de ervaringen steeds meer los te 

staan van de context.. 

 

4.2 De organisatie 
Het kantoor is een zelfstandig opererend advocatenkantoor dat gespecialiseerd juridisch advies 

aflevert aan midden‐ en kleinbedrijven. Het is een commercieel kantoor. Die commercialiteit is terug 

te zien in de bedrijfsvoering. Het kantoor is namelijk sterk gericht op het werven van cliënten, 

acquisitie wordt dat in de advocatuur genoemd. Ze organiseren borrels, sponsoren clubs en 

organiseren activiteiten in het kader van de acquisitie. Het is een private organisatie, dat is goed 

terug te zien in haar doelstellingen. Die zijn gericht op de belangen van het kantoor en dienen verder 

geen maatschappelijke belangen.  

Verder is het een kantoor van middelgrote omvang. De omvang van een advocatenkantoor wordt 

bepaald door het aantal advocaten dat er werkzaam is. Een middelgroot kantoor varieert van 15 tot 

40 advocaten. Bij het kantoor zijn momenteel zestien advocaten werkzaam, dit is inclusief het 

bestuur bestaande uit zes advocaten. Het formaat van een kantoor is vaak ook bepalend voor de 

mate waarin een kantoor gespecialiseerd is. De grote kantoren staan erom bekend zeer specialistisch 

te zijn. De kleine kantoren daarentegen juist om hun algemene praktijk. Een algemene praktijk houdt 

in dat het kantoor op veel verschillende rechtsgebieden actief is. Het kantoor zit daar precies tussen 

in. Ze zijn wel gespecialiseerd, maar niet zo extreem als grote kantoren dat zijn.  

4.3 De strategie 
De strategie van het kantoor is voornamelijk gericht op groei; zij wil een groei realiseren van zo’n 20‐

25% per jaar op alle rechtsgebieden. Om die groei te realiseren streeft zij naar een 

personeelsbestand van 25 tot 30 advocaten. Verder wil zij zich kwalitatief verbeteren op het gebied 

van dienstverlening, vakinhoudelijk en met betrekking tot het aantrekken van werknemers. Tot slot 

streeft ze naar praktijkveredeling. Dat houdt in dat het kantoor van een meer algemene praktijk naar 
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een meer gespecialiseerde praktijk gaat en dat daardoor de specifieke kennis van bepaalde 

vakgebieden toeneemt.  

Vijf jaar na dato (in 2006) heeft het kantoor geconstateerd dat deze doelstellingen niet zijn gehaald. 

De doelstellingen zijn hierdoor niet veranderd of aangepast. 

De waarden die binnen het kantoor gelden zijn: 

‐ Resultaatgerichtheid, dat houdt in dat ze een praktisch, helder advies geeft aan haar cliënten. 

‐ Menselijke maat, dit heeft betrekking op het belang van plezier in het werk en een gezellige 

sfeer. 

‐ Professioneel, dus een goede dienstverlening bieden op een kwalitatief hoogwaardige wijze 

tegen een redelijke prijs. 

‐ Duurzaamheid, wat inhoudt dat het kantoor een duurzame relatie met haar cliënten en haar 

medewerkers belangrijk vindt en bereid is daarin te investeren. 

‐ Vechtlust, dit vindt zij horen bij het vak. Met lef en de manier van optreden die gevoed wordt 

door gedrevenheid, probeert zij net even scherper te zijn dan de concurrent. 

 

4.3 Het primaire proces 
Het werk van een advocaat ziet er per organisatie anders uit. Bij grote organisaties bijvoorbeeld 

wordt er veel meer geadviseerd dan geprocedeerd. Bij het kantoor is het veel meer procederen. Dat 

betekent dat je een zaak voor de rechtbank behandelt. De advocaat zelf is verantwoordelijk voor de 

inhoud van de zaak, hij moet zelf wetsartikelen zoeken die zijn zaak ondersteunen en uitzoeken waar 

de zaak daadwerkelijk over gaat. De secretaresse ondersteunt hem hierbij. Zij (het zijn allemaal 

vrouwen) typt brieven en andere stukken voor hem uit. De advocaat heeft een ‘lulijzer’, dat is een 

apparaat waarin hij inspreekt wat de secretaresse voor hem moet uittypen. Tevens zorgt ze ervoor 

dat de stukken worden gestuurd naar de wederpartij en de rechtbank. Vervolgens doen beide 

partijen hun verhaal voor de rechtbank, dat heet dus procederen. De rechter beslist uiteindelijk 

welke partij zijn gelijk krijgt, tenzij de advocaten tot een schikking zijn gekomen. Dat houdt in dat ze 

gaan onderhandelen over de vergoeding die de ene partij aan de ander verschuldigd is. Een besluit 

van de rechter kan nog worden aangevochten door in hoger beroep te gaan.  

De loopbaan van een advocaat wordt voor een gedeelte door de beroepsgroep bepaald. Iedereen die 

afgestudeerd is in Rechten kan als jurist aan de slag. Maar om advocaat te worden moet je allereerst 

een stage doorlopen. Die is opgelegd vanuit de Orde van Advocaten en duurt drie jaar. Tijdens die 

drie jaar is de patroon officieel verantwoordelijk voor het werk van zijn stagiaire. De patroon is een 

advocaat met minimaal zeven jaar ervaring die de stagiaire begeleidt. Na het behalen van de stage 

wordt de advocaatstagiaire advocaatmedewerker en is hij officieel bevoegd om als volwaardig 

advocaat te werken. Het kantoor stelt andere eisen aan een advocaatmedewerker dan aan een 

advocaatstagiaire. Een advocaatmedewerker moet zichzelf voor een deel van werk voorzien door zelf 
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acquisitie te plegen. De stap die een advocaat nog kan maken na de functie van een 

advocaatmedewerker is partner worden. Dat houdt in dat je deel uit gaat maken van het bestuur en 

een deel van de risico’s van het ondernemen gaat dragen. Dit werd voorheen ‘de maatschap’ 

genoemd, maar sinds 2008 zijn maatschappen opgeheven en verplicht veranderd in een bestuur. 

Ondanks deze officiële verandering refereren veel respondenten nog naar ‘de maatschap’ als ze het 

over het bestuur hebben. Om in aanmerking te komen voor het maatschaptraject, zoals dat binnen 

het kantoor genoemd wordt, zal een medewerkeradvocaat eerst medewerker plus moeten worden. 

Als medewerker plus heeft de advocaat eigenlijk niet meer rechten dan een advocaatmedewerker. 

Wel wordt er meer verwacht met betrekking tot de acquisitie. Binnen de organisatie bevindt zich één 

advocaat die medewerker plus is. In figuur 4.1 is te zien hoe een advocaat bij het kantoor kan 

doorgroeien. Het aantal punten staat voor het percentage van de winst die een partner (bestuurslid) 

krijgt. 

Figuur 4.4 Loopbaan van een advocaat 

Stagiaire     
3 jaar 

Medewerker 
      2 jaar 
Medewerker  plus 
      2 jaar 
Junior partner        20 punten (aanvang) 
      2 jaar 
Partner         40 punten  
      6 jaar    80 punten  
Senior Partner        100 punten 
 

4.4 De structuur 
Binnen de organisatie zijn de advocaten op twee niveaus verdeeld: de horizontale verdeling en de 

verticale verdeling. Horizontaal zijn de advocaten verdeeld over drie afdelingen, die worden in de 

advocatuur ‘secties’ genoemd. De secties vertegenwoordigen een rechtsgebied: sectie BIM 

(Bedrijven In Moeilijkheden), sectie Ondernemingsrecht en sectie Bestuursrecht.  In de sectie BIM 

wordt voornamelijk insolventierecht gedaan, respondenten noemen dit ook wel faillissementsrecht. 

Naast de advocaten zijn ook de bestuursleden verdeeld, die verdeling is gebaseerd op de kennis van 

het bestuurslid. Ook de secretaresses vallen onder deze verdeling, dit komt omdat zij elk worden 

toegewezen aan een tweetal advocaten. Daarnaast heeft het kantoor nog een office manager, een 

boekhouder en een receptioniste die zij kan rekenen tot haar personeelsbestand. De office manager 

stuurt de secretaresses, de boekhouder en de receptioniste aan. Zij zorgt ervoor dat alle faciliteiten 

omtrent het werk van de advocaten goed geregeld zijn. 

De verticale verdeling is een hiërarchische verdeling die voortkomt uit de verdeling binnen de 

advocatuur van oudsher. Die is opgebouwd aan de hand van het aantal jaren dat iemand advocaat is 

en de verticale positie die iemand in de organisatie heeft. Ondanks die verdeling van oudsher wordt 

deze in de organisatie niet zo ervaren, omdat het kantoor zeer informeel en plat is ingestoken. De 



verticale structuur van het kantoor staat dan ook niet gelijk aan de mate waarop iemand invloed op 

de bedrijfsvoering heeft. Wel wordt het binnen de advocatuur en ook binnen de organisatie erkend 

als de mate waarin iemand kennis en ervaring heeft binnen zijn beroep. In figuur 4.1 wordt de 

organisatiestructuur weergegeven zoals het was in juli 2008. De advocaatmedewerkers zijn verdeeld 

in zeer ervaren advocaten die zeven jaar of meer in het vak zitten en minder ervaren advocaten. 

Voor de organisatie is dit van belang omdat het een kennisintensief bedrijf is. Het aantal jaren dat 

iemand werkzaam is in het vak is gerelateerd aan de mate van kennis en ervaring die iemand heeft. 

Figuur 4.1: De organisatiestructuur 
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4.5  Het personeelsverloop 
Tijdens het onderzoek zijn zeven advocaten vertrokken, dat waren zowel advocaatmedewerkers als 

advocaatstagiaires. Daarvoor in de plaats zijn er zeven advocaten bij gekomen, waaronder een 

partner op het gebied van Bestuursrecht door middel van de overname van een klein kantoor. 

Omdat deze onder de categorie werkgever valt, is die niet opgenomen in de onderstaande 

diagrammen. De opbouw van het personeel is opvallend genoeg nauwelijks veranderd. De 

organisatie heeft namelijk bij het werven van werknemers niet alleen advocaatstagiaires 

aangenomen, ook zijn er ervaren advocaatmedewerkers aangetrokken. De secties zijn met het 

vertrek van medewerkers en het aannemen van werknemers wel veranderd. In figuur 4.2 is te zien 

dat het verschil in omvang tussen de secties is toegenomen. Door de fusie met een kantoor 

gespecialiseerd in Bestuursrecht is de sectie Bestuursrecht aanzienlijk gegroeid in verhouding tot de 

andere secties. Verder valt op te maken uit de grafieken dat er meer medewerkers nieuw zijn en 

vertrekken dan dat er medewerkers blijven.  

Advocaatmedewerkers 7e jaars of meer 

 

Advocaatstagiaires 

 

Advocaatmedewerkers 4‐6e jaars 

 

Secretaresses

 

insolventiemedewerker

Receptioniste 

Boekhouder 



Figuur 4.2 De in‐, door‐ en uitstroomgegevens van 2006, 2007 en 2008 
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4.5  De voorgeschiedenis 
Zoals ook blijkt uit het verloop is het kantoor bijna vernieuwd. Aan de hand van de interviews kan 

een verhaal worden geconstrueerd dat betrekking heeft op verschillende generaties. De 

voorgeschiedenis waar het probleem zich in afspeelt is de generatie van medewerkers die voor 2006 

in dienst waren. Aan de hand van hun verhalen en de verhalen van de mensen die in 2006 werkzaam 

waren kan er een verhaal worden geconstrueerd van wat zich voor 2006 heeft afgespeeld. 

4.5.1 De negatieve spiraal 
Het verhaal begint bij een periode van onvrede. De sfeer werd als negatief ervaren. De respondenten 

beschrijven dit als een negatieve spiraal. ‘Het was ook zo, de sfeer was op een gegeven ook minder. 

Er was een beetje een soort van negatieve spiraal.’ Uit de verhalen blijkt dat dit veel te maken heeft 

met de werkdruk die advocaten ervoeren; ze hadden te weinig werk. ‘Het is een soort negativisme 

dat ook een soort vat krijgt op zo’n groep. Ik denk dat het een soort combinatie van factoren is. Mijn 

stokpaard is dus heel erg goed en leuk en voldoende werk hebben. Als mensen heel goed in hun 

praktijk kunnen bezig zijn, dan hebben ze ook minder tijd om zich over dit soort dingen druk te 

maken.’  

4.5.2 Bestuur versus advocaten 
Deze generatie en het bestuur kwamen recht tegenover elkaar te staan. Er ontstonden veel 

discussies. Die kwamen voort uit het gevoel van de advocaten dat ze niet erkend werden in hun 
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onvrede. ‘Van de ene kant waren er de partners die zeiden van: ‘je zit hier hartstikke goed en je moet 

hartstikke blij zijn”. En dat mensen dachten: “jullie moeten blij zijn dat wij hier werk doen, want het is 

allemaal niet ...’ Naast de onvrede werd ook het tekort aan werk niet bespreekbaar gemaakt. 

Bestuursleden stonden in de ogen van medewerkers juist op te scheppen over de grote zaken die ze 

deden. Verder hadden de advocaten het gevoel dat bestuursleden het erg vonden dat er iemand 

vertrok. 

Er ontstonden discussies. Een van die discussies ging over wie er verantwoordelijk was voor het 

binnenhalen van het werk. Veel medewerkers hielden de partners hiervoor verantwoordelijk. 

Partners wilden echter dat de medewerkers hier ook wat aan deden. Naast het gebrek aan werk 

liepen medewerkers door een tekort aan zaken ook hun bonus mis. Die bonus is namelijk gebaseerd 

op het aantal declarabele uren dat een advocaat draait. Declarabele uren zijn uren die aan het 

behandelen van een zaak worden besteed en waar de cliënt dus voor moet betalen. Omdat 

medewerkers te weinig declarabele uren hadden, kregen ze hun bonus niet. Bij veel advocaten 

leefde het gevoel dat het bestuur op veel zaken bezuinigde, waaronder op de bonus. 

‘“Budgetneutraal” dat is een begrip binnen kantoor geworden, omdat dat altijd het antwoord was 

dat we kregen als op het moment dat we iets wilden en dat geld ging kosten. Dan zeiden ze “ja, maar 

dan gaat het wel ten kosten van”. Dan denk ik nee, je kan ook een keer zeggen: “we gaan meer 

betalen, dat is geen verkeerde stap om te doen. Daar heb ik nog niet over nagedacht”.’  

Er ontstond wantrouwen tegenover het bestuur. De medewerkers betrapten bestuursleden op 

leugens en twijfelden aan hun oprechte intenties. ‘Er werden heel vaak dingen gebracht in de zin van 

“het is nog open of het is nog discussieerbaar of we willen jullie mening of dingen horen”, terwijl het 

eigenlijk al besloten was.’ Het gevolg was dat medewerkers zich niet betrokken voelden bij het 

kantoor. 

4.5.3 Het gevolg 
Veel medewerkers begonnen te denken over het verlaten van de organisatie en hadden het hier met 

elkaar over. Uit figuur 4.2 is te zien dat het niet bij woorden is gebleven. In 2006 bereikt het aantal 

vertrekkenden een piek. Het vertrekgedrag lijkt aanstekelijk te zijn. ‘Het kriebelt een beetje en dat is 

ook een beetje getriggerd omdat mensen weggaan zoals ik zei, dat je dan ook gaat nadenken van: zit 

ik wel goed op mijn plek?’  

Om hier iets tegen te doen huurde de organisatie een onderzoeker in die naar de 

arbeidsvoorwaarden en het salaris ging kijken, want daar ging een van die discussies over. Volgens de 

medewerkers zat daar het probleem helemaal niet in. ‘Die ging het dan allemaal begeleiden, maar 

die zoomden eigenlijk ook vrij snel in op de arbeidsvoorwaarden en de bonussystemen en dat soort 

dingen. Ja goed, daar kom je uiteindelijk ook wel uit, maar dat is denk ik niet de kern van het 

probleem.’ Uit het onderzoek blijkt ook dat de arbeidsvoorwaarden marktconform zijn. Deze 

discussie is waarschijnlijk dus alleen ontstaan omdat advocaten zich gehoord wilden voelen. 

Door het grote aantal vertrekkende medewerkers was het kantoor genoodzaakt veel nieuwe mensen 

aan te nemen. Er ontstond zodoende een nieuwe generatie: generatie 2006. 
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4.5.4 Generatie 2006 
De mensen die in 2006 bij het kantoor gingen werken, werden overvallen met de onvrede die er op 

dat moment heerste. Het kantoor kwam op hun namelijk over als een gezellig informeel kantoor. ‘Ik 

dacht: wat is dit nou voor een organisatie? Ik had er tuurlijk zo’n heel rooskleurig beeld van.’ 

Mensen die er in 2006 zijn bijgekomen hebben veel vertrekken meegemaakt. Uit de interviews blijkt 

dat dit een grote indruk heeft achtergelaten op de medewerkers. De werknemers die langer bij de 

organisatie werkzaam zijn spreken vooral van de impact van die vertrekken op de sfeer. Ze zijn erg 

gebonden aan hun collega’s. Een gezellige en informele omgang is de beschrijving die de meeste 

respondenten geven aan de sfeer van het kantoor. Ze vinden dat het vertrek van collega’s hier 

afbreuk aan doet. Een respondent zegt hierover: ‘Dus ik vind de sfeer op dit moment, maar dat heeft 

te maken met het feit dat er heel veel mensen weg zijn gegaan, de sfeer op dit moment vind ik niet 

goed. Ik vind hem negatief.’ De wonden van de vorige generatie zijn voor generatie 2006 nog 

voelbaar in de sfeer. 

Typerend voor deze generatie is dat ze tussen twee vuren instaat. ‘Hoewel de sfeer informeel heel 

leuk is en allemaal leuke mensen en ik wil bij iedereen door de deur komen en zelf vier dagen Spanje 

hartstikke leuk vind met deze mensen, hè dat is dus de ene kant. Maar dat ik wel zie dat er aan de 

andere kant gewoon heel veel ontevredenheid is en dat eigenlijk de afgelopen twee jaar daar niets 

aan gebeurd is.’ Aan de ene kant voelen zij mee met de onvrede van de vorige generatie. Aan de 

andere kant is het een informeel kantoor dat veel leuke dingen doet. Bovendien wordt er veel 

gedaan aan de onvrede. Dit kan een verklaring zijn dat werknemers niet meer recht tegenover het 

bestuur staan. Zij ervaren de stappen die het bestuur neemt als een teken dat zij wel degelijk mensen 

willen behouden. ‘Ik heb het gevoel dat ze de afgelopen jaren echt een aantal stappen hebben 

genomen waardoor er gewoon dingen zijn veranderd. Ik heb het gevoel dat ze, waar ze voorheen het 

niet lieten zien dat ze het zich  aantrokken dat mensen weggingen, ze het nu gewoon duidelijk laten 

merken. Ze spreken met mensen, ze willen van mensen horen, ze vinden het heel vervelend en ze 

balen er ontzettend van. En ze zijn er heel erg mee bezig van: hoe kunnen dit nou in hemelsnaam 

voorkomen? Hoe kunnen we het kantoor krijgen zoals we het willen krijgen? En hoe kunnen we 

mensen vasthouden?’ 

Deze generatie staat dan ook niet meer recht tegenover het bestuur; de intenties van het bestuur 

worden niet meteen als slecht bestempeld. Onbegrip is hetgeen dat deze generatie voornamelijk 

voelt. Dit heeft betrekking op de onduidelijkheid omtrent de doelen van de organisatie, omdat die 

niet zijn gerealiseerd. En door bepaalde opmerkingen die door bestuursleden worden gemaakt en die 

als pijnlijk worden ervaren. ‘Dan denk ik: ja, is dit nou de manier waarop je moet communiceren met 

elkaar? Waarom zeg je dit? Wat zit hier achter? Is dit een manier om je waardering te uiten naar 

mensen toe? Ik denk het wel, want het is niet verkeerd bedoeld. Maar het komt zo rottig over.’ 

4.6 Denktanks 
Om wat aan de onvrede te doen heeft het bestuur denktanks in het leven geroepen. Denktanks 

bestonden uit zowel werknemers als bestuursleden. De denktanks hadden allemaal een thema 

waarover de medewerkers ontevreden waren: loopbaanontwikkeling, acquisitie, 

arbeidsvoorwaarden en communicatie, cultuur en betrokkenheid.  
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Veel medewerkers die in de periode van onvrede zaten, waren inmiddels al opgestapt. Door de 

generatie 2006 werden de denktanks dan ook beschouwd als een product van de vorige generatie. 

Een aantal issues blijven actueel, een aantal issues waren voor de nieuwe werknemers helemaal niet 

meer van belang. Wat wel voor de nieuwe werknemers speelde was de manier waarop de 

organisatie ermee omging. Bovendien werden zij een beetje meegenomen in de negatieve sfeer die 

er heerste. ‘Maar de punten die er waren, daar kon ik me langzamerhand wel van voorstellen dat 

mensen daar ontevreden over waren. Ja, dan ga je bij jezelf nadenken. Wat vind ik daarvan? Ja, al is 

het een punt waar ik niet direct moeite mee heb, als ik hoor dat een collega van mij dat aankaart en 

direct nul op zijn rekest krijgt, vind ik dat toch niet leuk.’ Voor de nieuwe generatie medewerkers is 

het van belang hoe het kantoor omgaat met de punten van onvrede. Uit de interviews kwam naar 

voren dat de respondenten niet goed wisten wat het bestuur nou precies moest doen met de 

denktanks. Het dilemma was dat de denktanks een negatief effect hadden op de nieuwe 

medewerkers, maar bij opheffing de oude garde zich niet gehoord zou voelen. Eind mei 2008 heeft 

het bestuur de denktanks opgeheven nadat zij dit besproken had in de kantoorvergadering.  

4.6.1 Denktank Loopbaanontwikkeling 
Wat voor de denktank Loopbaanontwikkeling belangrijk was, was het doorgroeiperspectief. Zij 

signaleerde dat de personeelsopbouw hier afbreuk aan deed. Het kantoor moest zich dus richten op 

het behouden van advocaten. Hun voorstel was het instellen van dit onderzoek met als hoofdvraag: 

welke mogelijkheden zijn er om advocaten op langere termijn aan onze organisatie te binden? Het 

kantoor heeft hier gehoor aan gegeven. 

Opvallend is dat het loopbaantraject niet onder de aandacht is gekomen bij deze denktank. 

Desondanks heeft het bestuur hier aanpassingen in aangebracht. Allereerst is het traject verkort. Een 

veelgehoorde klacht was dat het traject veel te lang duurde. Het duurde namelijk tien jaar om van 

junior partner naar senior partner te gaan en zodoende een volledig deel van de winst te krijgen. In 

het nieuwe traject duurt het vijf jaar om senior partner te worden. Verder is hier wel een eis aan 

toegevoegd en dat is dat toetredende partners worden geacht fulltime te werken. 

Nog een aanpassing die het bestuur heeft gedaan is dat zij haar advocaten ook de mogelijkheid geeft 

om in andere functies door te groeien. De nieuwe functies zijn support‐medewerker en salary‐

partner.  

Een support‐medewerker wordt als volgt beschreven. 
‐ Goede, gedegen juridische kracht, advocaat 
‐ Geen acquisitie‐activiteiten 
‐ Concipiëren van juridische processtukken 
‐ Andere salarisschaal en emolumenten 
‐ Andere doorgroeimogelijkheden 
‐ Driedaags dienstverband mogelijk 

 

Een salary‐partner heeft andere eisen die meer overeenkomen met de eisen van een partner. Van de 

salary‐partner wordt namelijk ook verwacht dat hij managementtaken op zich neemt. Bovendien is 

zijn beloning ook gebaseerd op de kantoorwinst. 
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Een salary‐partner wordt als volgt beschreven. 
‐ Ervaren, senior medewerker 
‐ (Nog) geen doorgroei tot aandeelhouder 
‐ Salariëring in overleg 
‐ Afgebakende managementtaken (bijv. ‘opleiding/loopbaan’) 
‐ Kantoorwinst‐gerelateerde bonus 
‐ Fulltime/4 dagen 

 

4.6.2 Denktank Acquisitie 
Denktank Acquisitie had een quiz opgesteld om de medewerkers zelf aan het denken te zetten over 

acquisitieactiviteiten. In de presentatie werd een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid 

van medewerkers. Verder was het idee dat er per sectie een coördinator zou worden aangesteld die 

de individuele ambities inventariseerd. Door de denktank Acquisitie is acquisitie een vast punt op de 

agenda geworden zodat medewerkers elkaar scherp kunnen houden. Nog een voorstel was om twee 

keer per jaar een kantoorbrede bijeenkomst te houden. Dit is tot op heden nog niet georganiseerd. 

4.6.3 Denktank Arbeidsvoorwaarden  
De punten die op de agenda stonden waren salaris, employee benefits en bonus. Het bestuur heeft 

naar aanleiding van de ideeën van deze denktank een aantal stappen gezet. Allereerst is er een 

nieuwe pensioenregeling ingevoerd die beter uitpakt voor de werknemers. Ten tweede is het 

maatschapstraject aangepast zoals deze zojuist is beschreven bij de denktank Loopbaanontwikkeling. 

Tot slot is er nagedacht over flexibilisering van de salarisstructuur en de bonusstructuur. Van de 

salarisstructuur is inmiddels geconcludeerd dat deze niet wordt aangepast omdat op het moment 

bijna alle werknemers goed functioneren en een aanpassing alleen voordelig is voor uitzonderlijke 

situaties. Het bestuur vindt het niet nodig om daarvoor een heel salarissysteem te veranderen. Hoe 

de medewerkers dit nieuws hebben ontvangen is niet bekend. Deze mededeling vond plaats aan het 

eind van het onderzoek toen alle interviews al waren gehouden. Of het bonussysteem wordt 

aangepast is vooralsnog onduidelijk. 

4.6.4 Denktank Communicatie, cultuur en betrokkenheid. 
Deze denktank wilde dat de organisatie duidelijker was over de visie. Het credo hierbij was dat de 

organisatie naar buiten toe wel ambitieus kan zijn, maar ze intern realistisch moet zijn. Uit de 

verhalen is gebleken dat het kantoor dit heeft opgepakt. ‘Ja, ik vind zeker dat daar een cultuuromslag 

in is gekomen. Ik vind zeker dat met name intern belangrijkdoenderij er niet meer is.’ Om haar 

medewerkers duidelijkheid te geven, vindt er een kantoorvergadering plaats om de doelstellingen 

van de organisatie te bespreken en open het gesprek aan te gaan met elkaar. Het werd de Benen Op 

Tafel sessie genoemd.  Verder wordt het sectieoverleg aan de hand van de voorstellen van deze 

denktank intensiever gevoerd.  

Met betrekking tot de betrokkenheid had de denktank als idee om een vergelijkingssysteem op te 

zetten op basis van declarabele uren. Daarnaast stelde ze voor de werknemers te voorzien van 

inzicht in de resultaten van het kantoor, de omzet per kwartaal en de gemiddelde omzet per 

medewerker. Nog een idee was het e‐mailen van nieuwe zaken en de arbeidsvoorwaarden aan te 
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passen. Tot slot stelde de denktank voor meer aan ontwikkeling, begeleiding, ontplooiing en 

zelfstandigheid te doen. Deze voorstellen wachten nog op een akkoord in de kantoorvergadering.  

 

4.7 Verblijf en vertrekmotieven 
De meeste onderwerpen die in de denktanks zijn besproken zijn onderwerpen waar voornamelijk de 

generatie van voor 2006 kritiek op had. Deze onderwerpen staan niet gelijk aan de blijf‐ en 

vertrekredenen van advocaten. Veel respondenten zien geen algemene verbanden tussen de 

vertrekken. Ze stellen dat iedereen een individuele reden heeft om weg te gaan. ‘Maar dit kantoor 

gaat gewoon goed en het is gewoon gezellig in de omgang. Het is een prima kantoor. Het is echt voor 

buitenstaanders onbegrijpelijk misschien als je het zo bekijkt: nou je hebt leuk werk, leuke collega’s, 

het kantoor gaat goed verder en met de arbeidsvoorwaarden is ook niet heel gek veel mis, dus 

waarom ga je dan weg? Het gebeurt toch en als je mensen daarover spreekt dan zijn het wel goede 

redenen waarom mensen weggaan. En dan denk je, je hebt nog gelijk ook.’ 

De respondenten met wat meer werkervaring zien het verloop van de organisatie als iets dat 

inherent is aan het vakgebied. Ze stellen dat de organisatie het probleem niet moet opblazen.  

Het kan zijn dat de respondenten de grote lijn in de vertrekredenen niet zien, omdat er een 

verschillende typen advocaten in de organisatie aanwezig zijn. Die verschillende typen hebben elk 

hun eigen redenen om bij een organisatie te blijven of te vertrekken. Wel is er een aantal 

overeenkomsten tussen de advocaten geconstateerd. De redenen die de respondenten aangeven om 

te vertrekken, zijn tegelijkertijd ook redenen om bij een organisatie te blijven. Op het moment dat er 

naar een reden om te vertrekken wordt gerefereerd, wordt tevens een reden om te blijven bedoeld 

en andersom. 

Uit de verhalen van de respondenten kwam naar voren dat er meerdere redenen zijn voor een 

professional om te blijven of te vertrekken. ‘Ja, dat is natuurlijk nooit één oorzaak hè? Nee, ja, dat 

zijn heel veel dingen.’ Wel is er een rangorde in aan te brengen. Sommige punten zijn voor de 

respondenten van groter belang dan andere punten.  

4.7.1 Professionele identiteit 
De advocaten zijn zeer bewust van hun professionele identiteit. Hier hechten zij ook veel waarde 

aan. Dit komt tot uiting in het belang dat zij aan hun werk hechten. 

De inhoudelijke uitdaging 
Voor professionals is het allerbelangrijkste de inhoudelijke uitdaging. Op het moment dat zij geen 

uitdaging meer hebben, dan gaan ze weg. ‘Reden om te blijven maar daarbij ook gelijk om te 

vertrekken is natuurlijk het werk dat je doet, echt het inhoudelijke. Als dat je blijft boeien dan blijf je.’ 

Hierdoor worden ze geprikkeld, omdat ze zich op die manier verder kunnen ontwikkelen.  

Het aanleveren van voldoende werk op het rechtsgebied waarin de advocaat gespecialiseerd is, is 

hierbij een vereiste. Voor advocaten is de rechtspraktijk heel belangrijk. Ze willen zaken doen op het 

rechtsgebied dat zij interessant vinden. Hetgeen dat bepaalt of ze blijven of vertrekken is of ze 
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voldoende werk hebben. ‘Ik moet me kunnen specialiseren op die gebieden die ik leuk vind. Ik moet 

ook voldoende werk daarin hebben.’ Naast de hoeveelheid werk, speelt ook het niveau van de zaken 

een cruciale rol.  

Vrijwel alle respondenten vinden dat ondanks hun acquisitieverplichting het bestuur 

eindverantwoordelijk is voor het binnenhalen van voldoende werk van niveau. Sommige 

respondenten hebben hier goede ervaringen mee, bij anderen is dit een heikel punt. ‘Dat zijn de 

faciliteiten, misschien niet helemaal het goede woord, maar in ieder geval mensen die het voortouw 

hebben en zich bezighouden met acquisitie en zorgen dat er voldoende werk is, dat het werk op een 

goed niveau staat en dat het aan de juiste persoon wordt doorgegeven.’  

Het probleem voor het kantoor is dat de kleinere secties moeilijker aan de behoefte van de 

inhoudelijke uitdaging kunnen voldoen dan de grotere secties. Ze hebben minder veel zaken, kunnen 

minder werk uitbesteden en door de kleine afdelingen worden die advocaten belemmerd op het 

moment dat ze zich heel erg willen specialiseren. De groei van de praktijk van het kantoor lijkt 

verband te hebben met de tevredenheid van de werknemers. Hoe meer een kantoor groeit hoe meer 

medewerkers zich kunnen verdiepen. De nieuwe medewerkers spreken dan ook de wens uit dat hun 

sectie zal groeien. 

De meeste respondenten die nog werkzaam zijn bij het kantoor zijn tevreden over de mate waarin zij 

zich kunnen ontwikkelen. Ze worden door het kantoor gestimuleerd om zich te specialiseren. ‘Ik denk 

dat ik daar alleen maar mogelijkheden in zie. En dat is omdat vanuit kantoor heel erg gestimuleerd 

wordt om een specialisme, een specialisatie‐opleiding te doen. En vanwege de inhoud van de zaken 

kun je je verder ontwikkelen.’ Ook zijn ze tevreden over het niveau van de zaken. Het kan te maken 

hebben met het grote aantal nieuwe medewerkers. Deze hebben het ‘trucje’ nog niet geleerd. Nog 

een bijkomstigheid die dit kan begunstigen is dat de blijvende respondenten voornamelijk op de 

sectie Bestuursrecht werken. 

Autonomie 
Nog een kenmerk van de professionele identiteit dat sterk naar voren kwam, is het belang dat 

advocaten hechten aan onafhankelijkheid bij het uitoefenen van hun werk. Dit komt voor een deel 

voort uit hun positie als advocaat. Het kan zijn dat ze gevraagd worden een cliënt te verdedigen die 

ze niet willen verdedigen. De respondenten vinden het belangrijk dat zij alleen zaken behandelen 

waar ze gevoelsmatig achter staan. Dit is ook een officiële code waaraan advocaten zich moeten 

houden. De respondenten in deze organisatie ervaren die onafhankelijkheid. ‘Maar daarbij is er ook 

ruimte voor je eigen afweging en die ruimte krijg ik ook. Dus als mij een zaak wordt voorgelegd 

waarvan ik denk: ja, dit spoort niet, deze klant vertelt mij een verhaal waar ik eigenlijk geen brood in 

zie, dan ga ik in op iets dat eigenlijk heel erg tegen mijn gevoel ingaat. Dan kan ik zeggen dat ik dat 

niet doe en dan hoef ik dat ook niet te doen.’ 

4.7.2 Advocatuur 
Veel advocaten kiezen ervoor om eerst de advocatuur in te gaan alvorens ergens anders als jurist of 

iets dergelijks te werken. Het motief hiervoor is dat het financieel aantrekkelijk is om als advocaat te 

beginnen, ze leren veel tijdens hun stage en zien het daarom als een goede basis om te beginnen. 
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‘Want ik denk dat wel kenmerkend is voor mijn loopbaan, zeg maar, is dat ik begonnen ben in de 

advocatuur omdat ik graag wilde leren. Na drie jaar en al die ervaringen zorgt dat ervoor dat ik het 

heel goed kan hè? Dan leer je wel een vak, want je bent nooit begonnen met het idee “ik wil 

advocatuur dat wil ik uiteindelijk”. Het was meer: “dat is wel een mooie manier om te starten”.’ 

De advocaten die kiezen voor dit kantoor, kiezen hiervoor omdat ze willen leren hoe ze advocaat 

moeten zijn. ‘Ik wilde graag advocaat zijn, ik wilde graag zaken doen, voor de rechter staan, vol vuur 

pleiten voor mijn cliënt. Ik denk dat dat mijn verwachtingen waren. Veel bellen, veel afspraken, veel 

op pad, ja dat zo’n beetje.’ Dit is dus grotendeels een motief voor advocaatstagiaires om bij het 

kantoor te werken. 

Ondanks de gedrevenheid voor het vak, is de inhoudelijke uitdaging voor de respondenten superieur. 

Vrijwel alle advocaten houden de optie open hun carrière voor te zetten buiten de advocatuur. ‘Nou, 

een ideale carrière heb ik niet. Ik hou nog altijd de optie open dat ik er zomaar tussenuit stap, dat ik 

iets heel anders ga doen. Ik word bedrijfsjurist of ik ga, weet ik veel, ik ga echt iets heel anders doen. 

Ik ga de politiek in of zo.”  

Veel respondenten hebben het over ‘een stap maken’ als ze het hebben over een verandering in hun 

loopbaan. Deze termen komen voort uit de stapsgewijze carrière die advocaten van oudsher konden 

maken: stagiaire, medewerker, medewerker plus en partner. Bij elke stap maakt de advocaat een 

nieuwe overweging. ‘Je zet in de advocatuur een aantal stappen, gedurende je stageperiode in het 

tweede jaar gaan heel veel advocaten kijken, wat wil ik? Wil ik medewerker worden? Of wil ik de 

advocatuur uitgaan? Wil ik medewerker worden bij dit kantoor? Vervolgens zijn ze medewerker, gaan  

ze zich rond hun vijfde jaar afvragen: wat ga ik doen? Wil ik nog doorgaan? Wil ik doorgaan bij dit 

kantoor? Wil ik er tussenuit gaan? Ga ik ergens anders werken? En rond de zevende jaar…’ Zoals ook 

in het citaat blijkt, hebben de overwegingen betrekking op het wel of niet blijven werken in de 

advocatuur en het wel of niet blijven bij het huidige kantoor.  

Op het moment dat de advocaten het gevoel hebben dat ze bij het huidige kantoor hun stap niet 

kunnen maken, stappen ze over. Bijzonder is dat men dan voornamelijk spreekt van een andere 

setting. Ze ervaren dat hun vak hetzelfde blijft. ‘Maar dat is allemaal, je bent advocaat en dat is ook 

de hoofdzaak, je taak is altijd dat je advocaat blijft, dus daar verandert niks aan. En dat is of je nou 

partner bent bij het ene kantoor of bij het andere kantoor, dat is altijd hetzelfde.’ Een veelgenoemde 

reden om over te stappen naar een andere setting is dan ook nieuwsgierigheid en omdat het gezond 

is om eens te kijken hoe het bij een andere organisatie is. 

4.7.3 Kantoorkenmerken 
Veel respondenten kiezen bewust voor een middelgroot kantoor. Van grote kantoren wordt vaak de 

sfeer en arbeidsethos bekritiseerd. Van kleine kantoren wordt gezegd dat de praktijk te breed is, 

waardoor de werknemer niet de kans krijgt echt goed te zijn in zijn vakgebied.  Veel respondenten 

waren op zoek naar iets dat tussen de algemene kleine praktijk en het grote individualistisch kantoor 

in zit. Een respondent beschrijft zijn keuze als volgt: ‘Nee, dus ik heb daar, tussen die twee kantoren 

een goede combinatie te vinden. Enerzijds toch specialistisch en maatwerk en anderzijds niet te groot, 

niet te onpersoonlijk.’ 
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Sfeer 
Het kantoor heeft een informele sfeer. Dit is voor veel respondenten een reden geweest om er te 

gaan werken. Voor de respondenten is sfeer van cruciaal belang. ‘Ik denk dat de sfeer een reden is 

om te blijven dan wel weg te gaan.’ 

De sfeer van het kantoor is in de loop van de jaren veranderd. Vrijwel alle respondenten van de 

nieuwe generatie en de generatie 2006 zijn zeer positief over de sfeer binnen het kantoor. Die wordt 

als informeel beschreven. Veel mensen spreken van een laagdrempelige en open sfeer. ‘Het is 

gewoon een hele gezellige club. Er wordt veel gekl... gepraat en er is heel veel humor en een hele 

informele sfeer wel. Echt anders dan op andere kantoren.’ Tijdens de lunch worden er veel grapjes 

gemaakt over en met elkaar. Een aantal bestuursleden is op die momenten ook doelwit van grapjes 

en ze voeren zelf ook het hoogste woord. Het kantoor doet er een hoop aan om die gezelligheid in 

stand te houden. Er worden veel borrels en activiteiten georganiseerd.  

Er wordt echter wel een discrepantie ervaren in de sfeer. De secretaresses mogen namelijk niet 

meelunchen. Een aantal respondenten vindt het niet passen bij zo’n informeel, modern kantoor. 

‘Nee, het is niet zo dat er “u” en “meneer” gezegd wordt of zo, nee. Wel gewoon en nou ja, iedere 

secretaresse is anders en iedere advocaat is anders. Nee, maar ik heb niet het idee dat het verder... 

Maar daarom, daarom is die lunch nou zo raar. Hè zou je zeggen, nou iedereen gaat gewoon op een 

hele collegiale manier met elkaar om en daar wordt ineens een soort van knip gelegd.”  

Collega’s 
De sfeer wordt voor een groot deel toegeschreven aan de omgang met collega’s. De respondenten 

vinden hun collega’s zeer gezellig en hechten hier veel waarde aan. ‘Ja, ik zit hier acht uur plus per 

dag, dus in die zin dus wat dat betreft is het wel handig als je het in ieder geval met je collega’s kunt 

vinden en dat je niet alleen zit. Dan kan ik net zo goed thuis gaan zitten, dan zit je ook alleen, dus het 

moet wel een beetje gezellig zijn. Dat je met elkaar luncht, een beetje aanspraak, dat je bij elkaar 

binnen kunt lopen dat soort zaken vind ik wel belangrijk.’ Aangezien veel advocaten zelfstandig aan 

zaken werken gaat het bij de gezelligheid dan vaak om een praatje tussendoor.  

Nog een reden voor de respondenten om belang te hechten aan omgang met collega’s is dat het hun 

leerproces bevorderd.  De respondenten hechten dan ook veel waarden aan het kennisniveau van 

hun collega’s. ‘En wat ik ook erg belangrijk vindt is dat mensen inhoudelijk goed zijn, dat je kunt 

discussiëren over bepaalde vraagstukken, dat vind ik erg leuk om te doen.’ Naast het leren van 

collega’s is ook het leren door collega’s van belang. Ze hebben hun collega’s namelijk nodig om zich 

te kunnen specialiseren. Als ze namelijk meer collega’s hebben dan kunnen zij de zaken zo verdelen 

dat iedereen zaken heeft op zijn eigen specialistische gebied. Dit is niet mogelijk als er te weinig 

collega’s zijn. Dan zijn de advocaten gedwongen om een meer algemene praktijk te bedrijven. 

Aangezien het voor veel advocaten van belang is dat zij zich kunnen specialiseren, is dit een reden 

voor hun om te blijven of te vertrekken. ‘Op het moment dat je dus met te weinig mensen werkt, kan 

je je niet specialiseren dus dan heb je weinig kennis van veel. En dat gaat je op een bepaald moment 

gewoon opbreken.’ Naast het aantal collega’s op dezelfde sectie is het ook van belang dat de 

personeelsopbouw klopt. Anders kunnen de zaken niet worden verdeeld op basis van niveau. De 

organisatie heeft geen stagiaires die net uit de universiteitsbanken komen. Die had ze wel, maar die 
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zijn sinds dit jaar vertrokken. De respondenten ervaren dit als een probleem bij het verdelen van het 

werk. Zij willen namelijk die ‘makkelijke’ klusjes niet doen.  

De respondenten die net nieuw zijn, zijn heel enthousiast over het groepsgevoel dat zij ervaren. Ze 

hebben sterk het gevoel dat ze veel overeenkomsten hebben met hun collega’s. ‘Alle mensen die hier 

werken, die hebben wel ambitie. Maar vinden werken niet alleen belangrijk, vinden ook dat er meer is 

dan alleen werken. Dat vind ik wel een leuke combinatie. Het zijn wel levensgenieters, laat ik het zo 

zeggen. Ik vind zelf dat ik dat ook wel ben.’ Het is echter wel zo dat er verschillende overeenkomsten 

te zien zijn. Een verklaring dat de mensen die langer bij een organisatie dat niet ervaren, is omdat zij 

veel collega’s hebben zien vertrekken. Dit kan het proces om met een groep te identificeren 

bemoeilijken. ‘Het is jammer als je, het ene moment kijk je naar je werk als mensen die je heel goed 

kent en precies op een lijn zitten met jou. Het andere moment zie je dat je weer een hele groep 

mensen heb waar je heel erg aan moet wennen, omdat je die gewoon niet goed kent, waar het 

gewoon anders mee is dus en dat heeft weer tijd nodig om op te bouwen.’ 

Faciliteiten 
Nog een reden om bij een middelgroot kantoor als het kantoor te werken, is voor veel respondenten 

dat hier goede faciliteiten zijn. Een respondent zegt over zijn vorige kantoor: ‘Wat ik ook miste was 

expertise, een goede bibliotheek, goed secretariaat, allemaal dat soort zaken bij een middelgroot 

kantoor is daar meer plaats voor.’ Dit is voor de respondenten van belang omdat zij zich dan kunnen 

bezig houden met hun werk. Dat vinden ze namelijk veel leuker. De faciliteit die het meest genoemd 

worden is een goed secretariaat. Dat regelt namelijk alles voor de advocaten. Daarnaast vinden ze 

een eigen kamer prettig. Sommige respondenten beschouwen ook tijd, geld en ruimte die de 

organisatie beschikbaar stelt voor het uitvoeren van activiteiten buiten het behandelen van zaken als 

faciliteiten. ‘Zeg, maar als facilitaire, in ieder geval dat het me meehelpt om dat te doen, ondersteunt 

en aan de andere kant ook de ruimte geeft om dat te doen.’  

Werkprivébalans 
Veel van de respondenten hebben werk niet als prioriteit nummer één staan. ‘Nou dat is het 

belangrijkste omdat het in deze fase van mijn leven ook niet anders kan. Het wordt een beetje een 

kinderverhaal. Maar als het thuis niet loopt, werk staat wel op de tweede plek.’ 

Een goede werk‐privé balans is voor veel advocaten dan ook een vereiste om bij een organisatie te 

blijven werken. Een aantal advocaten heeft behoefte aan flexibiliteit omtrent de werktijden. De 

flexibiliteit wordt op het moment verschillend ervaren door respondenten. Dat heeft ook te maken 

met de behoefte aan flexibiliteit. Sommige respondenten willen kunnen schuiven met werktijden en 

thuiswerken. Die ervaren het kantoor als niet flexibel. ‘Die flexibiliteit ervaar ik niet. Op het moment 

dat ik daar ruimte voor vraag, dat heb ik ook heel concreet gedaan, dan wordt daar heel formeel mee 

omgegaan.’  De meeste respondenten willen gewoon gestructureerd minder werken. Die laatste 

groep ervaart geen problemen. ‘En daar past denk ik ook wel een vierdaagse werkweek bij. En dat is 

hier op kantoor mogelijk, dat vind ik toch ook wel belangrijk.’ Het vak zelf brengt ook beperkingen 

mee. De eerste beperking is de cultuur die er binnen de advocatuur heerst: overwerken is 

interessant. Nog een beperking is het beroep zelf. ‘Als advocaat ben je primair op je klanten gericht. 

Die klanten kan je niet altijd uitleggen dat je niet altijd bereikbaar bent. Ik vind het best moeilijk om 
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daar een modus in te vinden en ik kan me best voorstellen dat als je of in het onderwijs werkt of bij de 

overheid, dat het allemaal minder, dat daar wat meer mogelijkheden zijn.’ 

4.7.4 Stijl van leidinggeven 
De voorkeur van de advocaten gaat uit naar een gelijkwaardige stijl van leidinggeven. Dit staat ook in 

lijn met de informele laagdrempelige sfeer waar de advocaten bij dit kantoor in eerste instantie voor 

hebben gekozen.  Dit heeft voor een deel te maken met de behoefte aan autonomie. ‘Belangrijke 

waarden dat je onafhankelijk kan werken, dat je je eigen tijd in kan delen, dat vind ik ook wel 

belangrijk en dat je niet zo’n enorme gezagsverhouding hebt.’  

Autoriteit en gezag is bij de advocaten echt een dooddoener. ‘Ja, ik kan niet tegen gezag. Nee, wat ik 

fijn vind is dat je gewoon zelfstandig kunt werken en op het moment, dat de leidinggevende aan jou 

moet overlaten dat jij mag bepalen wanneer je bij die leidinggevende mag komen op het moment dat 

je iets niet zeker weet of dat je wilt sparren of dat je feedback nodig hebt of dat je er echt niet meer 

uitkomt, hè dat je vastgelopen bent en dat je dan kan aankloppen bij een leidinggevende.’ 

De respondenten binnen deze organisatie ervaren geen autoriteit en een gezagsverhouding. Wel zien 

ze de bestuursleden als leidinggevenden. Er zit dus een spanningsveld in, want aan de ene kant wil de 

respondent een gelijkwaardige relatie en autonomie en aan de andere kant heeft hij behoefte aan 

een leidinggevende die in die rol met hem omgaat.  

Begeleiding 
Op het gebied van begeleiding bevindt zich een discrepantie. Aan de ene kant krijgen en willen de 

respondenten veel mogelijkheden en ruimte. Aan de andere kant willen respondenten hier juist bij 

geholpen worden, dus iets minder ruimte. Dit is iets waar veel respondenten in het kantoor niet 

tevreden over zijn. Het kantoor stelt geld beschikbaar en de desbetreffende advocaat mag er tijd aan 

besteden. Waar het volgens de respondenten mis gaat is dat de bestuursleden geen tijd maken om 

ze erbij te helpen. ‘Als jij bedenkt van ik wil dit en dit organiseren of ik wil die klantengroep gaan 

benaderen. Dat wordt allemaal gefaciliteerd en ook erg op prijs gesteld. Maar waar het voor mij mis 

gaat, is dat ze er wel heel open voor staan en ze willen het wel financieren. Maar ze hebben ook niet 

echt de tijd om het echt samen met je te doen. Dus je moet het dan ook echt wel zelf doen. Dus er 

wordt alle ruimte gegeven om het helemaal zelf te doen.’ Uit meerdere interviews komt naar voren 

dat respondenten het gevoel hebben dat ze er alleen voor staan, dit wordt als zeer onaangenaam 

ervaren. Een aantal respondenten heeft om die reden de organisatie verlaten.  

Nieuwe respondenten zien dit gevaar ook, maar voelen zich meer geroepen daar zelf wat aan te 

doen. De verklaring zou kunnen zitten in een incident dat bij veel respondenten een grote indruk 

heeft achtergelaten. Het gaat over een stagiaire die te weinig begeleiding ervoer. Hij heeft dit 

meerdere malen aangegeven bij de bestuursleden die hiervoor verantwoordelijk zijn. Hier is 

vervolgens geen gehoor aan gegeven. Dit heeft uiteindelijk geleid tot zijn vertrek. Uit hun verhalen 

blijkt dat zij hierdoor zelf eerder aan de bel trekken op het moment dat zij behoefte hebben aan 

begeleiding. ‘En ik geef dat nu wel duidelijker aan dan dat ik gewoon zou doen zeg maar. Maar ik 

merk ook dat dat wel wordt gewaardeerd. Juist omdat ik wil voorkomen dat we over een jaar in een 
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gesprek zitten dat er wordt gezegd “dat heb je laten liggen of dat hadden we anders verwacht, 

probeer ik dat nu voor te zijn.’ 

Gehoord worden 
Naast begeleiding en ondersteuning van de respondenten is het voor hun ook van groot belang dat 

zij gehoord worden bij het aangeven van een probleem. De mate waarin dit gebeurt is voor hun een 

reden om weg te gaan of te blijven. ‘Ik denk dat als je dat vroeg genoeg doet en op een gegeven 

moment dat daar geen gehoor aan wordt gegeven hè als jij je mond opendoet en je hebt het echt 

vaak genoeg gedaan en je hebt je daar echt voor ingespannen. Dan is op een gegeven moment de 

koek op en ik denk als dat je gaat tegenstaan dat je dan weggaat. Op het moment dat zij zeg maar 

met jou in gesprek blijven, het gesprek aangaan en daar ook toegeven deels, daarin meegaan dan 

wel goed aangeven waarom ze daar niet in meegaan, dat je dan heel erg lang ergens kunt blijven 

werken.’ Uit de verhalen van de vertrokken medewerkers blijkt dat de meeste respondenten hetgeen 

dat hen dwarszat al hadden aangegeven bij het bestuur. Uit de verhalen blijkt dat het bestuur 

sommige dingen niet kon veranderen, maar voornamelijk werd ervaren dat het bestuur veel dingen 

niet bereid was te veranderen. Voor alle respondenten, dus ook de respondenten die nog geen 

problemen ervaren is het van groot belang dat op het moment dat ze tegen een probleem aanlopen 

ze het kunnen veranderen. De mate waarin de respondenten bereid zijn om te wachten op de 

veranderingen verschilt. De ene respondent trekt eerder zijn conclusies dan de ander.  

Waardering 
Voor vrijwel alle respondenten is waardering belangrijk, zowel materieel als immaterieel. De meeste 

respondenten zijn tevreden over hun salaris en geven aan dat dit niet een primaire reden zou zijn om 

over te stappen. ‘Ik moet je eerlijk toegeven dat ik een hoger salaris niet een reden vind om te blijven 

of weg te gaan bij een kantoor. Of nee dat is niet de belangrijkste reden.’ Dat het geen reden is om te 

vertrekken, doet echter niets af aan het belang dat werknemers eraan hechten. In bijna alle 

interviews is materiële beloning ter sprake gekomen. Dit is echter ook gedaan in het kader van de 

discussies die er in de periode van onvrede over gevoerd zijn.  

Respondenten uit de generatie 2006 hebben nog wel onvrede over hun salaris, vooral de bonus is 

een heikel punt. Alle respondenten die hierover vielen zijn inmiddels vertrokken. Dit gevoel leeft 

voornamelijk bij de werknemers die vertrokken zijn. Uit een gesprek met het bestuur bleek dat zij 

aan de hand van een externe organisatie de prestatiebeloning hebben vastgesteld. De omzetbonus 

waar iedereen naar refereert omdat die veel hoger is, hebben ze zelf verzonnen als een extraatje. 

Voor de werknemers wordt dit niet als een extraatje ervaren. Die vinden op het moment dat ze hard 

gewerkt hebben  daar iets tegenover moet staan. ‘En je moet er goed voor beloond worden, want we 

werken wel hard hier. En we draaien wel veel uren en we maken wel veel omzet. Dat is wel goed, 

maar je moet je mensen daar wel voor belonen.’  

De immateriële waardering wordt eigenlijk als net zo belangrijk beschouwd, zo niet belangrijker. 

Immateriële beloning vindt plaats in de vorm van uitgesproken waardering door de bestuursleden. 

Dit houdt in dat zij meer moeten laten zien dat ze opmerken wat medewerkers doen en hiervoor ook 

complimenten uitdelen. ‘Ja, gewoon uitgesproken, leuk dat je dat gedaan hebt of goed dat je dat 

gedaan hebt. ‘T zijn zeg maar hele simpele, kleine dingen. Gewoon een blijk van waardering die 
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iemand uitspreekt.’ De mate waarin de respondenten die waardering ervoeren verschilt per 

respondent. De een heeft wel het gevoel gewaardeerd te worden. De ander vindt dat de organisatie 

hierin tekortschiet. ‘Het wordt wel op zich gestimuleerd dat soort dingen, daar gaat het niet om. Ik 

bedoel als je dat wil dan krijg je daar ook alle mogelijkheden toe. Maar echt gewaardeerd dat weet ik 

niet, misschien wordt het gewaardeerd maar het wordt in ieder geval niet uitgesproken dat het 

gewaardeerd wordt. En dat is weer die communicatie.’ De mensen die het als positief ervaren en de 

mensen die er niet tevreden over zijn hebben geen kenmerken die hen verbinden. Het verschil kan 

aan de hand van de data niet worden verklaard.   

Managen van verwachtingen 
Veel problemen die de respondenten aangaven kwamen voort uit verwachtingen die ze hadden en 

die niet werden waargemaakt. Dat er verkeerde verwachtingen zijn geschapen, is een veelgenoemde 

reden voor vertrek van werknemers. Waar die verwachtingen betrekking op hadden loopt uiteen van 

begeleiding en ondersteuning tot de werkzaamheden die ze moeten verrichten.  

De rode draad is in ieder geval dat ze vinden dat het bestuur open en duidelijk moet zijn over de 

mogelijkheden en beperkingen van de organisatie. ‘Dus je doet het commercieel wel heel handig, 

maar doe je daar op de lange termijn niet veel handiger aan om daar eerlijk over te zijn, wat voor 

kantoor het is en wat de mogelijkheden zijn met dan het risico inderdaad dat je de mensen niet 

binnenhaalt, maar ook nog wel met minder risico dat dezelfde mensen die je binnenhaalt twee jaar 

na dato teleurgesteld de tent uitlopen.’ Ook voor nieuwe respondenten is het van belang dat ze 

krijgen wat ze verwachten. ‘Als er niet meer wordt voldaan aan de minimum criteria zoals ik die heb 

aangegeven in de verwachtingen of als ik voor mezelf tot de conclusie zou komen dat ik de 

advocatuur toch niet leuk vind.’ 

4.8 Verschillende typen advocaten 
Zoals al eerder genoemd is, is inhoudelijke uitdaging voor alle advocaten van belang. Ze willen 

inhoudelijk uitdagend werk. Waarin zij die uitdaging vinden is echter verschillend. De ene groep wil 

zich meer verdiepen in de kennis die ze al heeft, terwijl de andere groep daarentegen geprikkeld 

wordt door nieuwe dingen. Weer een ander is voornamelijk gericht op het ondernemen in zijn vak. 

Aan de hand van deze fundamentele verschillen zijn er drie typen advocaten te onderscheiden: de 

ondernemer, het juridisch genie en de teamplayer. De typen hebben elk hun eigen kenmerken: waar 

ze door worden uitgedaagd, in welke mate ze ervaren dat ze passen bij het kantoor, de waarden die 

zij hanteren bij het bedrijven van hun werk, de manier waarop ze betrokken willen worden bij het 

kantoor en tot slot de vertrek‐ en verblijfmotieven. 

Ondanks dat het construeren van het type gebaseerd is op de data, is er geen advocaat die precies 

past in de beschrijving. De data zijn gebruikt om te zoeken naar datgene dat de typen onderscheidt. 

4.8.1  De ondernemer 
De ondernemer is net als andere advocaten op zoek naar uitdaging. De uitdaging voor de 

ondernemer zit hem voornamelijk in het ondernemen. Een typerende uitspraak voor een 

ondernemer is: ‘Maar als ik zou blijven, dan heb je niet zoveel andere mogelijkheden dan partner 

worden. En dan zou je drie dingen kunnen doen: of je blijft partner bij het kantoor, of je gaat naar een 
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ander kantoor als partner werken of je start een eigen kantoor. En dat zou dan nog de enige 

uitdaging kunnen zijn, dus dat laatste als je binnen de advocatuur zou blijven werken.’ Om dit te 

realiseren zal de ondernemer zijn eigen praktijk moeten opbouwen. Daarom is inhoudelijke 

specialisatie voor hem ook van belang. Over het algemeen zijn er ook andere typen advocaten die 

een eigen praktijk willen opbouwen. Wat de ondernemer onderscheidt van de anderen is dat hij dit 

puur vanuit het carrière‐motief doet.  

Manier van werken 
De ondernemer wil zich naast ondernemen, ook verdiepen in zijn vak. Dit vindt bij deze advocaat 

plaats op zeer praktische wijze. De ondernemer wil zich namelijk ontwikkelen door steeds 

complexere zaken op te lossen. Dit type zal niet snel theorie eigen maken buiten zaken om. Deze 

praktische resultaatgerichte instelling is ook terug te zien in zijn manier van werken. De ondernemer 

is het enige type dat heel agressief een zaak kan in gaan. Dit komt waarschijnlijk omdat hij bereid is 

tot het uiterste te gaan, weinig waarden hanteert en zeer resultaatgericht is. Een uitspraak van een 

ondernemer zou kunnen zijn: ‘Dus je luistert naar iemand, je luistert naar wat die persoon wil, je 

luistert naar wat de zaak nodig heeft. En daarnaar adviseer je en daarnaar handel je.’ De 

ondernemer is namelijk een mondig type dat graag de rechtbank bezoekt en procedeert. 

Persoonlijkheid 
Een ondernemer wordt gekenmerkt door lef.  Een ondernemer heeft dus minder behoefte aan 

begeleiding dan een van de andere typen. Bij de ondernemer gaat het meer om hulp bij het 

opbouwen van zijn eigen praktijk. Dat kan namelijk sneller als hij hulp krijgt. De ondernemer is 

calculatief ingesteld en zal altijd de snelste weg kiezen. Nog een kenmerk is zijn grote mond, 

ondernemers zijn zeer mondig, extravert en temperamentvol. Ze reageren heel emotioneel op 

situaties. Verder heeft de ondernemer minder last van zijn geweten dan een van de andere typen. 

Een typerende uitspraak van een ondernemer is: ‘Ik moet eerlijk bekennen, voor mijn gevoel heb je 

binnen de advocatuur niet zoveel waarden die er bestaan. De normen zijn de regels die er liggen, ook 

de gedragsregels. Daar zijn bepaalde waarden aan gekoppeld. Maar alles is voor interpretatie 

vatbaar alles kan je een draai geven. Daarvoor ben je advocaat geworden, om regels te verdraaien of 

er een andere draai aan te geven dan de tegenpartij dat doet. Dat is het gewoon, meer dan dat is het 

gewoon niet.’ De onafhankelijkheid die voor advocaten zo belangrijk is om zelf te kiezen of ze een 

cliënt willen bijstaan of niet is voor de ondernemer ook van belang. Een ondernemer vindt dit echter 

voornamelijk van belang omdat hij op die manier geen vervelende cliënten hoeft te helpen. Dit komt 

voort uit de behoefte om dingen op zijn eigen manier te doen.  Een uitspraak van een ondernemer 

zou kunnen zijn: ‘Ik bedoel ik zou het leuk vinden om zelf aan het roer te staan. Of aan het roer dat 

vind ik weer zo’n grote uitspraak. Maar ja, dus wat dat betreft ondernemen. Zodat het op jouw 

manier gaat. Ja, dat zal me wel bevallen.’ 

PersonOrganization fit  
Dit type kan zich helemaal vinden in de commerciële bedrijfsvoering van het kantoor en de hands‐on 

mentaliteit. Ook de individualistische instelling spreekt hem aan; hij hoeft geen begeleiding. 

De ondernemer is anders betrokken bij de organisatie dan de andere typen. Omdat hij veel waarde 

hecht aan de kant waar de organisatie opgaat is hij zeer betrokken bij het bestuur. Door zijn 
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directheid zoekt hij de confrontatie met bestuursleden eerder op. Anders dan de andere typen is de 

ondernemer meestal redelijk goed op de hoogte van wat er binnen de organisatie speelt. Over het 

algemeen staat hij dichtbij de bestuursleden. De ondernemer is van alle typen het meest gedreven 

om de organisatie te veranderen. Een typerende uitspraak voor een ondernemer zou zijn: ‘Dus ja, 

een organisatie moet niet stil blijven staan, dus niet in de mensen, niet in de dingen die ze doen. Maar 

gewoon zichzelf blijven evalueren, waar staan we? Wat zijn we aan het doen? Waar zijn we goed in?’ 

Hier schuilt een eigenbelang achter. De ondernemer wil namelijk in een goedlopende organisatie 

werken, omdat het dan voor hem aantrekkelijk is om door te groeien. Het kantoor wordt momenteel 

niet als gezond ervaren omdat er veel mensen vertrekken. Dit is voor de ondernemer een probleem. 

Voor de ondernemers is het dus met name van belang dat de organisatie iets doet aan de uitstroom. 

Nog een motief die achter zijn betrokkenheid schuilgaat is dat hij graag op zijn manier wil 

ondernemen. Naast dezelfde visie is het voor ondernemers ook van belang dat zij het met de huidige 

bestuursleden kunnen samenwerken.  

Zoals ook al in zijn persoonlijkheid naar voren komt is de ondernemer zeer calculatief ingesteld. Een 

citaat dat dit goed illustreert is: ‘Het is een heel totaalpakket dat je denkt van “ja,  wil ik al die energie 

erin steken? Wat krijg ik er dan voor terug? En als ik het ergens anders ga doen, kan het dan eigenlijk 

niet veel makkelijker?’ Dit heeft ook betrekking op de manier waarop hij naar zijn organisatie kijkt. Hij 

vindt het bijvoorbeeld heel belangrijk dat hij goed ondersteund wordt in het opbouwen van zijn 

eigen praktijk. Op het moment dat de ondernemer het gevoel krijgt dat hij het ergens anders 

makkelijker of beter kan doen, gaat hij weg. Het maatschapstraject is voor de ondernemer ook van 

groot belang. De aantrekkelijkheid is bepalend voor de manier waarop hij zich eraan wil 

committeren. De ruimte en faciliteiten die het kantoor biedt voor het opbouwen van een eigen 

praktijk kan dit type zeer waarderen. Ook het aanpassen van het maatschapstraject hoort hierbij. 

Wat dit type echter stoort is dat het kantoor weinig cliënten doorschuift. Dit is belemmerend voor 

hem en kan een reden zijn tot vertrek. Nog een zorg voor een ondernemer is het financiële plaatje. 

Dat moet dan ook goed zijn voor een ondernemer om bij de organisatie te blijven. Daar kan geen 

uitspraak over worden gedaan omdat de respondenten van dit onderzoek er niet van op te hoogte. 

Aangezien werk‐privébalans voor veel respondenten belangrijk is, zou het voor de ondernemer een 

reden kunnen zijn om eens ergens anders te gaan kijken 

Vertrekneigingen 
De ondernemer is moeilijk te binden aan de organisatie. Hij blijft namelijk altijd om zich heen kijken 

of hij nog ergens een beter aanbod kan krijgen. Hij is slechts gebonden aan zijn eigen ambities en niet 

aan een kantoor. Een uitspraak van een ondernemer zou dan ook kunnen zijn: ‘Ik ben niet getrouwd 

met een kantoor.’ 

Nog een aspect dat het moeilijk maakt voor de organisatie om de ondernemer te binden is dat hij 

een voorkeur heeft voor een organisatie die nog in de pioniersfase staat. Dat vindt hij aantrekkelijker 

omdat de uitdaging groter is en de spanning die erbij komt kijken. Ook kan hij daardoor meer 

ondernemen op zijn eigen manier. Typerend voor een ondernemer is te zeggen: ‘Ik weet dan niet of 

ik dan zoiets zou hebben van: doe ik het wel op mijn manier? Of je moet dan toch weer het 

consensusmodel in?’ 
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4.8.2 Het juridisch genie 
Het juridisch genie vindt de uitdaging voornamelijk in de inhoudelijke verdieping van zijn 

rechtspraktijk. Het liefst doet het genie alleen maar activiteiten die zijn kennis verbeteren. Hieronder 

valt het behandelen van complexe zaken, artikelen publiceren en jurisprudentie grondig behandelen. 

Het genie vindt zijn uitdaging voornamelijk in de complexiteit van zijn werk. Hetgeen dat het genie 

anders maakt dan de andere typen is dat het genie zich wil ontwikkelen in de diepte. Dit wil de 

ondernemer ook wel, maar die wordt afgeleid door zijn carrièremotief. Het genie is het enige type 

dat zich volledig door inhoudelijke verdieping laat leiden. Het genie vindt het dan ook fijn om in 

loondienst te werken. Een typerende uitspraak voor het genie is: ‘Ik wil juist iets waardoor ik 

getriggerd of geprikkeld word om weer een niveautje hoger te komen en om mezelf te blijven 

ontwikkelen.’ 

Manier van werken 
Een genie is iemand die is van de inhoud. Hij zal een rechtszaak winnen op basis van goed juridisch 

onderbouwd werk. Anders dan de ondernemer vindt dit type het juist niet fijn om naar de rechtbank 

te gaan en te procederen. Het genie werkt liever op de achtergrond. Zijn manier van werken is heel 

anders dan de manier van werken zoals dat door het bestuur wordt uitgedragen. Het genie kan zich 

dan ook ergeren aan de snelle, praktische manier waarop het kantoor een zaak aanpakt. Dit heeft te 

maken met dat dit type het graag juridisch inhoudelijk goed wil doen. Daarbij gaat hij zorgvuldig te 

werk en duikt hij niet snel in conclusies en oplossingen. Typerend voor de manier van werken van 

een genie is de volgende uitspraak:  ‘Ik ben gewoon veel beter in rottige vragen uitzoeken en een 

memo overschrijven en een gestructureerd plan opzetten voor de lange termijn, nou ja een beetje 

duidelijk, dan in het afhandelen van een discussie over vijfduizend euro of zo, waar alle feiten 

onduidelijk zijn en iedereen maar wat roept, daar ben ik niet heel handig in, dat klopt. Ik vind het ook 

niet leuk, ik vind het echt niet leuk.’  

Persoonlijkheid 
Het genie is zeer waardegedreven. Eerlijkheid is een van zijn belangrijkste waarden. Het genie is niet 

bereid om koste wat kost een zaak te winnen. Zijn eigen normen en waarden en de gedragsregels zijn 

de normen die het genie in zijn vak hanteert. Een uitspraak voor een genie zou zijn: ‘Wel proberen 

het beste resultaat eruit te halen natuurlijk, maar ik zou niet snel echt liegen, dat vind ik ook niet echt 

mijn rol. Ik vind niet dat het koste wat kost, je moet jezelf er wel prettig bij voelen.’  

Naast eerlijkheid is deskundigheid ook belangrijk, dit komt ook naar voren in zijn manier van werken. 

Verder vind dit type het fijn om te weten waar hij aan toe is. De eerlijkheid die hij in zijn praktijk 

hanteert wil hij ook terugzien in de manier waarop mensen met elkaar omgaan in de organisatie. Dit 

komt voort uit de behoefte van de genie aan duidelijkheid en zekerheid. Een genie voelt zich niet 

prettig in onzekere situaties.  

PersonOrganisation fit 
Dit type heeft een moeizame relatie met de organisatie. Er is in zijn ogen namelijk veel 

onduidelijkheid. Allereerst komt dit omdat hij niet (zoals de ondernemer) goed contact met 

bestuursleden heeft. Hij vindt het daarom vervelend dat bestuursbesluiten niet in één keer naar 

buiten worden gebracht, omdat hij als laatste op de hoogte is van alles. Bovendien gaan veel 
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verhalen een eigen leven leiden. Omdat het genie niet van onduidelijkheid houdt, ervaart hij dit als 

storend en onprofessioneel. De tweede reden die hieraan ten grondslag ligt is dat het vermoeden is 

gewekt dat bestuursleden niet op een lijn liggen. Dit komt omdat sommige beslissingen in de 

wandelgangen door een bestuurslid worden tegengesproken. Dit draagt bij aan die onduidelijkheid, 

wat het genie heel vervelend vindt.  Bovendien wordt vaak geen helder standpunt ingenomen over 

hoe het bestuur tegenover bepaalde zaken staat. De respondenten hebben hier wel behoefte aan. 

Typerend voor een genie om te zeggen is: ‘Nou wat denk ik wel een beetje in mijn verhaal terugkomt, 

ik hou er gewoon van als dingen gewoon gezegd worden zoals ze zijn. Er werken allemaal 

gestudeerde mensen die ook echt wel zien hoe dingen wel en hoe dingen niet zitten.’  

De genie is het enige type dat het niet noodzakelijk vindt om inspraak te hebben in 

beleidsbeslissingen. Dat het bestuur de medewerkers betrekt bij belangrijke strategische besluiten is 

voor het genie niet nodig. Wat voor het genie wel van belang is dat het bestuur duidelijk uitdraagt 

welke kant zij precies op wil met de onderneming. Buiten de strategische beslissingen vinden 

genieën het wel van belang dat zij inspraak hebben op beslissingen die rechtstreeks invloed hebben 

op hun werk. Een uitspraak van een genie zou kunnen zijn: ‘Dus voorop gaan in bepaalde besluiten, 

maar ook in andere dingen die direct de advocaten raken, vind ik dat daar wel eens… bijvoorbeeld in 

het benoemingenbeleid en als mensen solliciteren dat het in ieder geval besproken wordt met de 

mensen die het aangaat.’ 

Wat verder bijdraagt aan de moeizame relatie die dit type heeft met het kantoor is dat dit type 

advocaat zich helemaal niet kan vinden in de mentaliteit van het kantoor. Het genie is namelijk niet 

commercieel ingesteld en dat botst met de commercialiteit van het kantoor.  Een uitspraak van een 

genie zou kunnen zijn: ‘Als ik een onderdeel ben van een goedlopende cijfermachine, een financiële 

machine, daar heb ik geen zin in. Er moet voor mij meer zijn dan het inkomen dat ik genereer en de 

omzet die ik voor mijn baas maak.’ In tegenstelling tot de andere typen heeft het genie er veel 

moeite mee dan het uiteindelijk allemaal gaat om geld. Naast een botsing met het beleid voelt het 

genie zich ook niet prettig binnen de cultuur van de organisatie. Hij vindt het een opschepcultuur. Dit 

komt waarschijnlijk omdat zijn bescheiden karakter botst met de extraverte karakters binnen het 

kantoor.  

Nog een reden dat genieën niet helemaal bij de organisatie passen, is dat zij veel waarde hechten 

aan de kennis van collega’s. Het probleem van het kantoor is echter dat zij niet veel genieën in dienst 

heeft, die voelen zich namelijk niet op hun plek bij een middelgroot kantoor. 

Verder staat ook hun manier van werken haaks op de manier van werken zoals men het doet binnen 

het kantoor. Het kantoor heeft namelijk een hands‐on mentaliteit, snel en toepasselijk advies. Het 

genie is juist secuur en vindt die haastige spoed zelden goed. De acquisitie activiteiten, die het 

kantoor verplicht stelt, doet een genie niet graag. Allereerst omdat hij er niet goed in is. Ten tweede 

vindt hij het helemaal niet leuk om zich met dingen buiten zijn vak bezig te houden. Althans de 

acquisitie door middel van borrels. In zijn beleving is hij hier ook niet goed in. Andere manieren zijn 

het schrijven van een artikel of het geven van een lezing. Dit vindt het genie wel leuk, omdat hij zich 

op die manier bezig kan houden met kennis. Het kantoor hecht hier echter minder waarde aan. Het 

mag wel, het genie zou alleen graag willen dat de organisatie hier meer haar prioriteiten heeft liggen. 
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Dit type vindt dat de organisatie nog wel een paar stappen kunnen maken om het kennisniveau van 

de organisatie te verhogen. De kritiek op de jurisprudentiebespreking is dat het niet interactief is. 

Een advocaat kiest zelf een onderwerp naar keuze en vertelt hierover iets aan de andere advocaten 

tijdens de lunch. Speciaal voor die bespreking worden er broodjes besteld. Terwijl de desbetreffende 

advocaat aan het woord is luisteren de anderen. Soms is het voor hun relevant omdat het onderwerp 

betrekking heeft op hun rechtsgebied. Dit is echter niet altijd het geval. Daar komt bij dat de kleine 

secties minder vaak een onderwerp ter ore krijgen die op hun rechtsgebied van toepassing is omdat 

ze minder vaak aan de beurt zijn. Daarnaast vindt het genie het belangrijk om de ruimte te krijgen 

voor het publiceren van artikelen en andere activiteiten zoals bijscholing om kennis te vergaren. 

Ruimte krijgt hij, net als elk ander type, wel. 

Tot slot is het voor het genie sterk de vraag of hij zijn inhoudelijke ambities wel kwijt kan in een 

middelgroot kantoor. Dat het kantoor gespecialiseerd is in drie rechtsgebieden is hetgeen dat de 

genie aantrekt. Hij wil geen algemene praktijk bedrijven. Genieën ervaren het kantoor niet als een 

specialistisch kantoor zoals de andere typen dat doen. Het zou dus kunnen zijn dat de mate waarin 

iemand spreekt van een algemene of specialistische praktijk verband heeft met de mate van 

verdieping die iemand ambieert. Hij heeft een sterke behoefte aan veredeling van de praktijk. Een 

genie die vertrekt zou dan ook neigen naar een gespecialiseerde kantoren omdat zij daar zijn 

juridische ambities meer kwijt kan. Een uitspraak van een genie zou kunnen zijn: ‘Dus de vraag is ook 

kan ik de dingen die ik heb geleerd en die ik nu heb meegebracht, waar kan ik die kwijt? Is de 

kwaliteit van de praktijk dusdanig dat ik daarmee verder kan?’  Op het moment dat het genie op die 

grens stuit van verdieping en het gevoel krijgt dat hij zich niet meer kan verdiepen, maakt hij een 

overstap. Het genie wordt dus gebonden door het niveau van de zaken. Binnen het kantoor zijn de 

zaken voor hem niet complex genoeg.  Een typerende uitspraak om de botsing met het kantoor te 

illustreren is: ‘Ontwikkeling zit dus niet alleen in de kennisontwikkeling, maar het zit ook in ervaring 

die je opdoet met het soort zaken die je doet. Ik denk dat die twee punten, dat dat iets is, wat kantoor 

in de gaten moet houden en dat gaat soms iets te makkelijk wat mij betreft. Iets te makkelijk mee 

omgegaan, van je hebt werk, je bent aan de slag, prima toch. Maar het gaat om het soort zaken wat 

je doet.’ 

Vertrekneigingen 
Hetgeen dat het genie aan het kantoor verbindt, is dat hij het kantoor nodig heeft om hem van werk 

te voorzien. Dat kan een andere organisatie ook, maar een genie houdt niet van onduidelijkheid. 

Daarom is een genie niet snel geneigd een overstap te maken. Dit maakt hem het trouwste type 

advocaat. Dit houdt overigens niet in dat hij nooit zal vertrekken. Op het moment dat het genie is 

uitgeleerd, zal hij zich op een overstap beraden. 

4.8.3 De teamplayer 
De teamplayer vindt de uitdaging in nieuwe dingen. In zijn werk vindt hij het ontwikkelaspect het 

allerbelangrijkste. Hetgeen de teamplayer van de andere typen onderscheidt is dat dit type gericht is 

op het ontwikkelen van vaardigheden naast het ontwikkelen van kennis. Een uitspraak voor een 

teamplayer zou zijn: ‘Ik vind het ook leuk om me  wat te verbreden.’ Bij een teamplayer is het dan 

altijd de vraag of het gaat lukken. Hij zoekt de grenzen van zijn capaciteiten op. Zijn motto is ‘als ik 

het maar naar mijn zin heb’. De teamplayer hoeft niet toe te treden als bestuurslid. Waarschijnlijk 
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komt dit doordat hij zich niet graag vastlegt. Dat zou namelijk betekenen dat hij zich niet meer kan 

verbreden. Een typerende uitspraak is: ‘Nee, ik heb wel een idee, maar ik heb niet een carrièrepad 

bedacht. Ik kan wel op korte termijn bedenken wat ik zou willen. Maar juist op lange termijn doet ‘t 

mij heel veel plezier dat ik dat niet weet en ook niet wil.’  

Manier van werken 
Een teamplayer is net als de ondernemer een praktisch ingestelde advocaat. Een teamplayer zit 

alleen een stuk minder agressief in het proces dan een ondernemer. De teamplayer is namelijk 

gericht op de oplossing in plaats van de winst. Daarbij is hij ook bereid concessies te doen. Typerend 

voor een teamplayer om te zeggen is: ‘Als je begint met schieten zeg maar, begint met de 

dagvaarding, dan is de sfeer wel gespannen totdat een van beide de partijen zegt: “misschien moeten 

we eens bij elkaar gaan zitten en eens kijken of we tot een oplossing kunnen komen”. En dat vind ik 

ook altijd wel leuk, dat je gaat kijken. Jij een beetje water bij de wijn, ik een beetje water bij de wijn 

en eens kijken hoever we komen en wat is nou eigenlijk echt het probleem.’  

Persoonlijkheid 
De waarde die een teamplayer in zijn praktijk hanteert is voornamelijk rechtvaardigheid. Dit is wel 

een waarde die de teamplayer slechts gedeeltelijk kan hanteren. Een advocaat wordt nou eenmaal 

ingehuurd om het belang van één partij te verdedigen.  Een uitspraak van een teamplayer zou 

kunnen zijn: ‘Rechtvaardig, maar aan de andere kant het is wel het belang van de cliënt voor mij het 

belangrijkste. Rechtvaardigheid kan niet altijd. Maar het is wel het mooiste als het samenvalt. Als je 

de oplossing die je voor ogen hebt, kunt bereiken. Als de cliënt niet al te netjes is geweest dan is dat 

wel iets dat ik zeker aan de orde zal stellen.’ De teamplayer is een sociaal mens die graag andere 

mensen helpt. Het sociale is ook terug te zien in de mate waarin de teamplayer geeft om zijn 

collega’s.  Hij gaat met iedereen om en is een echte allemansvriend. Hij hecht veel waarde aan 

gezelligheid en collega’s. Als die interne problemen hebben, dan maakt dit type zich daar ook druk 

over. Dit maakt hem echter ook heel gevoelig voor het gedrag van anderen. Daar stelt hij ook hoge 

eisen aan. Hij wenst van anderen dat zij ook sociaal en betrokken met hem omgaan. De teamplayer 

hecht veel waarde aan het ontdekken van nieuwe dingen. Hij is zeer nieuwsgierig en eigenlijk altijd 

zoekend naar nieuwe uitdagingen. 

PersonOrganization fit 
De teamplayer is het enige type dat zijn organisatie ziet als een community. Dit komt door zijn sociale 

karakter. De manier waarop de teamplayer betrokken wordt bij het kantoor is bepalend voor het 

‘wij‐gevoel’ dat hij heeft met het kantoor. De uitspraak ‘samen er de schouders onder zetten’ is een 

uitspraak waar de teamplayer zeer gemotiveerd door wordt, dit omdat het inspeelt op het 

groepsgevoel waar de teamplayer behoefte aan heeft. Typerend voor een teamplayer om te zeggen 

is: ‘Hier en ik denk overal, hier zit je vijf dagen op kantoor met z’n allen met dezelfde collega’s, dus je 

bent veel meer verbonden met kantoor als het goed is. Als het goed gaat en je bent ergens heel close 

met kantoor en je collega’s. Als dat niet meer is dan, is dat het moment dat je een punt bereikt dat je 

weggaat en ben je ergens wat meer afgedreven van of het werk of waar het kantoor voor staat of je 

collega’s of de combinatie ervan.’  
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De teamplayer vindt dat hij bij deze organisatie past. Allereerst omdat hij zich in de moderne manier 

van werken kan vinden. Het kantoor is niet, zoals van oudsher veel kantoren, heel hiërarchisch. 

Teamplayers voelen zich in een platte organisatie helemaal thuis. Daarnaast ervaart de teamplayer 

de organisatie als ‘open minded’. Hierdoor kan hij zijn ideeën uitwerken en in de breedte 

ontwikkelen omdat het kantoor daar veel ruimte voor geeft. Ook in de bedrijfsmatige instelling van 

het kantoor is een teamplayer helemaal thuis. Hij staat voor zijn organisatie. Tot slot is het 

groepsgevoel dat een teamplayer met de organisatie heeft van belang. Dit wordt versterkt door de 

informele manier van omgang en de gezellige uitjes en dergelijke. Bovendien ervaart de teamplayer 

overeenkomsten met zijn collega’s die dit groepsgevoel versterken. Wat hier afbreuk aan doet is het 

aantal vertrekkende medewerkers. Een teamplayer is zeer gehecht aan zijn collega’s en heeft hier 

veel moeite mee. Typerend om het groepsgevoel te beschrijven is de volgende uitspraak: ‘Nou ja, dat 

hoort er ook een beetje bij, dat je met z’n allen, dat je deel uitmaakt van een bepaald kantoor, van 

een bepaalde traditie, dat je met z’n allen ergens voor werkt. Maar dat vind ik dus leuk van de 

discussies dat je met elkaar probeert  de cliënt op een goede manier te helpen en je werk gewoon 

goed te doen. Dat niet iedereen op zijn eiland zit, maar dat toch met elkaar, dat je weet van elkaar 

waar je mee bezig bent en dat je probeert om zo goed mogelijk die zaak aan te pakken en af te 

handelen.’  

De plek waar de schoen wringt tussen de organisatie en de teamplayer huist in de commercialiteit. 

De teamplayers zijn erg gevoelig voor de manier waarop er met hun wordt omgegaan. Het gevoel 

van eenheid bij zijn organisatie heeft tot gevolg dat hij ook verlangt van zijn collega’s en 

bestuursleden dat die betrokken zijn bij hem. Door de drukte van de dag komen bestuursleden hier 

niet altijd aan toe. De teamplayer vindt dit echter geen geldig excuus. Als het aan de teamplayer ligt 

dan zouden de bestuursleden meer aandacht besteden aan hun personeel. De discrepantie met de 

organisatie ligt dus in de rol van leidinggevende: de teamplayer ziet een bestuurslid als 

leidinggevende, maar bestuursleden hebben weinig tijd maken om die rol te vervullen. Typerend 

voor de teamplayer om te zeggen: ‘Ik merk, tuurlijk iedereen heeft het druk en maar ik vind dat je 

toch als partners wel ook nog aandacht moet hebben voor wat andere mensen doen en niet gewoon 

je eigen dingetje…’  Naast het sociaal betrokken zijn bij de advocaten, is die betrokkenheid ook nodig 

voor de ontwikkeling van de teamplayer. Omdat hij zich steeds in een nieuw avontuur stort wil hij 

hierbij wel begeleid worden. Hij heeft het tenslotte ook nodig. De teamplayer wil zijn capaciteiten 

namelijk optimaal benutten. Op het moment dat de teamplayer ervaart dat hij zijn begeleiding niet 

krijgt, raakt hij geïrriteerd omdat hij er onzeker van wordt. Hierdoor kan hij minder goed werk 

afleveren, dus worden zijn capaciteiten niet benut en dat is voor hem een reden om te vertrekken. 

Een typerende uitspraak voor een teamplayer is dan ook: ‘Ik weet dat ik veel meer zou kunnen en dat 

er heel veel uit te halen valt, maar als ik me hier niet lekker voel dan komt dat er niet uit.’ In dat kader 

is het voor de teamplayer onbegrijpelijk dat de informatie in het assessment alleen wordt gebruikt 

als selectie‐methode voor aanvang van het dienstverband om te kijken of je bij de organisatie past. 

Ook afwisselend werk is een vereiste. De teamplayer zou graag willen dat zijn leidinggevende op de 

hoogte is van zijn ontwikkeling en daarmee rekening houdt bij de verdeling van het werk. Op het 

moment dat de teamplayer het gevoel heeft dat hij uitgeleerd is, zoekt hij een nieuwe organisatie. 

Het kantoor speelt goed in op deze behoefte door haar medewerkers veel ruimte te geven om zich 
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met andere activiteiten bezig te houden dan het behandelen van dossiers. Het gevolg van die ruimte 

is dat teamplayers veel verschillende werkzaamheden doen, dit motiveert ze. Een gevleugelde 

uitspraak voor een teamplayer zou zijn: ‘Dus als het uitdagend blijft en stimulerend en je hebt het 

idee in de ideale situatie dat elke dag nog iets toevoegt aan jezelf of aan een bepaalde praktijk, dat is 

een reden om te blijven.’  

Vertrekneigingen 
Van alle typen is de teamplayer het moeilijkste te voorspellen. De ondernemer wil carrière maken, 

het genie wil zich verdiepen. Voor de teamplayer is het niet duidelijk waar hij naar toe gaat. Hij wil 

vooral leuk en uitdagend werk hebben. Die uitdaging vindt hij in nieuwe dingen. Een zeer typerende 

uitspraak is dan ook: ‘Ik wilde per se wat anders, iets nieuws leren dus.’ Hij kan dus alle kanten 

opgaan. Op het moment dat hij vertrekt valt de keus vaak op een hele andere organisatie. De 

teamplayer vindt afwisseling leuk. Die afwisseling wordt groter op het moment dat hij verandert van 

setting. Het is ook dit type advocaat dat zich ook buiten de advocatuur om beweegt in het 

bedrijfsleven. Dit type is dan ook het minst gebonden aan zijn professionele identiteit. De advocatuur 

kan hij namelijk als te beperkt ervaren. Kenmerkend voor de loopbaan van een teamplayer is dan ook 

dat hij bij veel verschillende organisaties heeft gewerkt en vaak is overgestapt. 
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5. De conclusie 
 

5.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt er teruggeblikt op de resultaten in combinatie met de literatuur. Daarnaast 

wordt er een advies uitgebracht voor het kantoor. Tot slot wordt de rol van de onderzoekster 

geëvalueerd in de discussie. 

 

5.2 Professionele identiteit 
In de literatuur worden advocaten aangemerkt als traditionele professionals (Wilenski, 1964) en 

krijgen zij een aantal kenmerken toebedeeld (Weggeman, 1997: 74). Ook uit de praktijk komt de 

professionele identiteit van de advocaat naar boven. Net zoals de literatuur het voorspelt, komt ook 

in dit onderzoek naar voren dat professionals niet te binden zijn, althans hun binding weerhoudt hen 

er niet van de organisatie te verlaten. Vertrekreden nummer één is hierbij het gemis aan inhoudelijke 

uitdaging. Geconcludeerd kan worden dat hun professionele identiteit belangrijker is dan hun 

organisatie identiteit. Dit zou ten grondslag kunnen liggen aan het vertrekgedrag van de advocaten. 

 

5.3 Personorganization fit 
Zoals de theorie voorspelt is de mate waarin de advocaten de fit ervaren bepalend voor hun 

tevredenheid en vertrekintentie bij de organisatie. Opvallend hierbij is dat de supplementary fit die 

in de literatuur hoog wordt aangeschreven niet leidt tot het vertrekken of blijven bij het kantoor. Een 

verklaring hiervoor is dat het advocaat zijn een individualistisch beroep, is dat met veel autonomie 

wordt uitgevoerd. De waarden van de organisatie zijn dus minder sterk aanwezig bij de advocaten. 

De need‐supply fit heeft wel direct betrekking op hun werk. Veel van hun behoeftes zijn namelijk 

gericht op hun werk. Het kantoor wordt daarbij gezien als een setting waarin zij hun werk bedrijven. 

Omdat een overstap zo gemaakt is, zijn zij best kritisch op hun setting. Op het moment dat het 

kantoor niet voldoet aan de eisen die zij eraan stellen, zullen zij een vertrek overwegen. De person‐

job fit is het allerbelangrijkst. Naast het werk zijn de faciliteiten, sfeer en stijl van leidinggeven zijn 

hierbij bepalende factoren. Zoals in een onderzoek van Pearce (2007) al naar voren kwam, is ook in 

dit onderzoek vastgesteld dat een leidinggevende snel moet kunnen schakelen om zo op 

verschillende behoeften te kunnen inspelen. 

 

5.4 Verschillende typen advocaten 
Zoals in de literatuur naar voren komt, zijn individuele kenmerken van invloed op de ervaren fit 

(Chapman & Paisentin, 2006 en 2007) in combinatie met de kenmerken van de organisatie zoals die 

worden onderscheiden (O’Reilly III e.a., 1991). De individuele kenmerken kunnen net als in het 

onderzoek van De Clerq e.a. (2008) worden ingedeeld in typen. In verschillende studies komt naar 
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voren dat er binnen een groep professionals ook verschillende typen kunnen worden onderscheiden 

(Capelleras, 2005; Van Wijk, 2006). Dit is ook bij advocaten het geval. Aan de hand van de verschillen 

tussen de respondenten heeft de onderzoekster drie typen geconstrueerd: het juridisch genie, de 

ondernemer en de teamplayer. De typen worden onderscheiden op diverse gronden: manier van 

werken, persoonlijkheid en hun vertrekneigingen. Met betrekking tot de person‐organization fit 

houdt dit in dat zij elk in een andere mate een person‐organization fit ervaren.  

 

5.5 Het organisatieadvies 
Aan de hand van de verschillende typen die zijn geconstrueerd, kan de organisatie een meer accuraat 

personeelsbeleid hanteren. Hierbij zal zij zich wel moeten realiseren dat de typen die zijn 

geconstrueerd geen bestaande typen zijn. Deze dienen als een weerspiegeling van de verschillen 

tussen de advocaten, niemand lijkt precies op een type.  

Met betrekking tot de ondernemer zal de organisatie zich moeten realiseren dat dit type niet te 

binden is. De reden dat hij bij een organisatie blijft, is puur uit calculatief oogpunt. Om hierop in te 

spelen zal de organisatie hem moeten boeien. Dit doen ze al door de doorgroeimogelijkheden die ze 

bieden. Het verkorten van het maatschaptraject is een slimme zet. Verder biedt de organisatie veel 

ondersteuning en mogelijkheden voor advocaten om hun eigen praktijk op te bouwen. De 

ondernemer is hierdoor zeer geboeid. Het boeien van de ondernemer kent echter wel zijn dilemma’s. 

Zo zijn de doorgroeimogelijkheden binnen het kantoor wel beperkt; er is maar een aantal plaatsen 

binnen het bestuur beschikbaar. Een up or out systeem lijkt hier goed van toepassing. Dat betekent 

dat de organisatie de advocaten met veel potentie laat doorgroeien en de advocaten met minder 

potentie die ook doorgroeiambities hebben, laat uitstromen. Met betrekking tot het doorschuiven 

van cliënten bevindt het kantoor zich ook in een dilemma. Doet zij dit wel dan wordt de ondernemer 

geprikkeld om bij de organisatie te blijven. Maar zodoende loopt zij wel het risico dat op het moment 

dat de ondernemer weggaat het kantoor haar cliënten kwijt is. Doet zij dit niet, dan trekt de 

ondernemer zijn conclusies en zal hij de organisatie verlaten. Wellicht zou de organisatie hier een 

middenweg in kunnen zoeken. 

De teamplayer ziet een organisatie als community wat inhoudt dat hij zich zeer bewust is van zijn 

organisatie identiteit. De organisatie speelt hier goed op in door de informele sfeer en activiteiten die 

zij organiseert. Het kantoor zou wel kunnen overwegen om de lunch gezamenlijk te houden met de 

secretaresses. Die scheiding doet namelijk afbreuk aan het eenheidsgevoel van de teamplayer. Ook 

de ruimte die zij aan de teamplayer geeft om zich op verschillende gebieden te ontwikkelen, is voor 

een teamplayer een reden bij het kantoor te blijven. Echter ook met betrekking tot het binden van de 

teamplayer bevindt het kantoor zich in een dilemma. De vraag die zij zichzelf moeten stellen is: 

hoeveel tijd en geld zijn wij bereid te investeren in het binden van advocaten? De teamplayer vraagt 

namelijk veel tijd en aandacht van zijn leidinggevende. De leidinggevenden van het kantoor hebben 

het heel druk met hun praktijk, de acquisitie en het leiden van het kantoor. Zij zullen hun tijd anders 

moeten indelen op het moment dat zij de teamplayer de aandacht willen geven waar hij behoefte 

aan heeft. Daarbij komt ook dat zijn hang naar vernieuwing ervoor zorgt dat de organisatie continu 

tijd en geld moet investeren in zijn ontwikkeling. Dit garandeert niet dat de teamplayer bij de 



 

51 

organisatie blijft. Door zijn hang naar vernieuwing is hij ook geneigd om snel over te stappen. Wel 

kan dit type bijdragen aan de opbouw van de praktijk. Hij wil namelijk graag acquisitie plegen omdat 

dat een verrijking is van zijn takenpakket. Anders dan de ondernemer wil hij niet voor zichzelf 

beginnen en haalt hij dus cliënten binnen voor het kantoor. Voor de organisatie is het dus raadzaam 

om een afweging te maken en dit helder te communiceren naar de advocaten. Zoals ook uit de 

resultaten blijkt, zijn advocaten eerder geneigd zaken te accepteren op het moment dat zij deze 

verwachten. 

Het juridisch genie is het trouwste type advocaat. Zolang dit type zich kan verdiepen, blijft hij bij de 

organisatie. Een overstap maken naar een andere organisatie doet hij niet graag. Hij wordt 

geprikkeld door complexe zaken en de mogelijkheid kennis te vergaren en te delen. Het kantoor 

speelt hier goed op in door hem de ruimte te geven. De complexe zaken kan het kantoor maar 

gedeeltelijk bieden. Een genie is namelijk een superspecialist en past eigenlijk beter bij een 

organisatie die zeer specialistisch is ingesteld zoals een heel groot advocatenkantoor. Naast het 

niveau van de zaken die het kantoor binnenhaalt, is ook de commercialiteit van het kantoor hetgeen 

dat niet past bij het genie. Het genie is namelijk helemaal niet commercieel ingesteld en heeft moeite 

met de waarde die het kantoor hieraan hecht. De acquisitieplicht is voor het genie dan ook een 

kwelling. Hij wil zich namelijk liever bezighouden met zijn werk. Om hier goed op in te spelen zouden 

bestuursleden de complexere zaken kunnen doorschuiven naar het genie en hem vrijstelling kunnen 

geven van zijn acquisitieverplichting. Hij is hier tenslotte helemaal niet goed in, dus dat levert voor 

het kantoor toch niks op. Bovendien geeft dit de bestuursleden meer tijd om de teamplayers de 

aandacht te geven waar zij behoefte aan hebben. Het kantoor moet zich wel realiseren dat op het 

moment dat zij die vrijstelling geeft, zij het beloningssysteem zal moeten aanpassen. Anders zou het 

niet eerlijk zijn tegenover de advocaten die wel acquisitie plegen. Verder zal het kantoor een 

overweging moeten maken in hoeverre zij waarde hecht aan een advocaat die eigenlijk niet past bij 

hun organisatie. Het genie kan wel verwezenlijken dat de organisatie op een hoger niveau gaat 

werken, maar aan de commerciële doelstellingen draagt hij niet bij. Het kantoor zal zich moeten 

afvragen wat de meerwaarde is van een advocaat die wel in staat is goed werk te leveren, maar dit 

niet zelf kan binnenhalen. 

Over het algemeen zal de organisatie zich moeten realiseren dat het op langere termijn binden van 

advocaten een vrijwel onmogelijke taak is. De krappe arbeidsmarkt maakt een overstap voor een 

advocaat zeer gemakkelijk. Bovendien wordt de organisatie gezien als een setting waarin zij hun werk 

kunnen doen. Om mensen te behouden zal de organisatie ervoor moeten zorgen dat deze setting zo 

veel mogelijk bijdraagt aan het werkplezier van de advocaten. Dit houdt in dat de organisatie zaken 

moet binnenhalen die complex en interessant zijn. Dit is echter wel een moeilijke taak. Uit de 

resultaten blijkt dat de grote sectie hier beter in slaagt dan de kleinere secties. Het kantoor kan hier 

rekening mee houden door minder advocaten aan te nemen op de kleine secties omdat ze minder 

werk heeft voor die advocaten. Waar het kantoor wel goed in slaagt, is het creëren van een 

informele en laagdrempelige sfeer. Ook dit is heel belangrijk voor de advocaten. De sfeer in het 

verleden was echter negatief, advocaten die de negatieve periode hebben meegemaakt, dragen die 

wonden bewust met zich mee. Het kantoor zal die gevoelens moeten doorbreken door zelf los te 

komen van het verleden en zich te focussen op de toekomst. Een frisse kijk op de doelstellingen zou 
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hierbij helpen. Het werkt namelijk niet motiverend voor advocaten om te zien dat ze de 

doelstellingen niet hebben gehaald. Door een nieuwe start te maken geeft het kantoor het signaal 

dat zij breken met het negatieve verleden. Wat betreft de faciliteiten zal het kantoor rekening 

moeten houden met roep om werk‐privé balans. Dit doen zij al door parttime werken mogelijk te 

maken. Verder zouden zij kunnen overwegen om flexibele werktijden te introduceren. Het nadeel 

hiervan zou wel kunnen zijn dat zij voornamelijk parttime mewerkers gaan aantrekken. Bovendien 

moet dit ook aansluiten op het secretariaat.  

Tot slot is de rol van leidinggevende cruciaal voor alle advocaten. Begeleiding, ondersteuning, 

waardering en feedback zijn aspecten van het leidinggeven waar advocaten behoefte aan hebben en 

die ze in deze organisatie niet allemaal naar behoefte krijgen. Bestuursleden zullen zich dus meer 

bewust moeten zijn van deze rol. Omdat bestuursleden zoveel verschillende rollen vervullen in deze 

organisatie, kan het misschien handig zijn om deze rol voor een deel uit te besteden aan ervaren 

medewerkers. Die kunnen de begeleiding van stagiaires bijvoorbeeld op zich nemen. Het nadeel is 

hierbij wel dat die advocaten kunnen vertrekken. Dat is voor degene die begeleid wordt heel 

vervelend. Daarnaast kunnen bestuursleden zichzelf trainen om betrokken te blijven bij werknemers 

door dossiers van hen bij te houden waarin de voortgang staat of dit bij te houden in hun agenda 

zodat ze weten wie wanneer zitting heeft gehad en wie waarmee bezig is. Wat als hulpmiddel kan 

dienen is de informatie die in de assessments staat.  

Verder is het belangrijk dat de leidinggevende in gesprek blijft met de advocaten. De 

laagdrempeligheid van de bestuursleden worden door de advocaten zeer gewaardeerd.  Hetgeen dat 

de organisatie nog kan verbeteren is helder omgaan met klachten die ze krijgen van advocaten. Uit 

de interviews kwam namelijk naar voren dat er advocaten zijn vertrokken omdat zij zich niet gehoord 

voelden. Dit was ook hetgeen dat de negatieve sfeer van het verleden in de hand heeft gewerkt. 

Ontevredenheid leidt bij advocaten in deze krappe arbeidsmarkt altijd tot vertrek, dus dat is iets wat 

de organisatie zich moet realiseren als ze ervoor kiezen geen gehoor te geven aan een verzoek. Wel 

zullen medewerkers ervan bewust moeten zijn dat niet elk verzoek gehoord kan worden. Duidelijke 

communicatie en het managen van verwachtingen zou hierbij dus als hulpmiddel kunnen dienen. 

De rol van bestuurslid is van groot belang bij het behouden van de advocaten. Het verschilt per type 

advocaat in welke mate zij  inspraak willen in die beleidsvoering. Hetgeen dat zij overeen hebben is 

wel dat zij allen op de hoogte willen zijn van de doelstellingen van de organisatie en dingen in 

samenspraak willen doen op het moment dat het hun werk rechtstreeks beïnvloedt.  

Naast inspraak en betrokkenheid is duidelijkheid voor advocaten van belang. Met name het juridisch 

genie hecht hier veel waarde aan. Maar ook voor de teamplayer en de ondernemer is het van belang 

om duidelijk te communiceren waar je als organisatie voor staat en wat de werknemers kunnen 

verwachten. Dit is nodig om teleurstelling te voorkomen, want dat leidt tot onvrede. Bovendien 

wordt op die manier duidelijk wat de werknemer wel en niet kan verwachten. Het managen van 

verwachtingen is dus van groot belang. Daarnaast is die duidelijkheid ook van belang voor de 

professional omdat hij wil weten waar zijn organisatie voor staat. Voor alle typen is van belang dat zij 

zich kunnen vinden in de doelstellingen van de organisatie en dat de organisatie hier serieus mee 

omgaat. Zij willen hieraan bijdragen, maar om een bijdrage te kunnen leveren is het wel van belang 

dat zij weten welke kant de organisatie op wil. 



 

53 

Over het salaris zijn veel advocaten tevreden. Een aandachtspunt voor de organisatie zou zijn dat ze 

de beloningssystemen meer adequaat maken. Nu worden de advocaten afgerekend op aantal 

declarabele uren. Dit hebben zij slechts deels in de hand, want voor een ander deel zijn zij afhankelijk 

van de toevoer van zaken die zij van het bestuur krijgen. Op het moment dat advocaten wel hun best 

doen maar hun bonus niet halen, geeft dit een onbevredigd gevoel. De organisatie kan haar 

medewerkers beter belonen voor dingen de ze wel in de hand hebben. Omdat de advocaten allemaal 

andere typen zijn zou een flexibel beloningssysteem het handigst zijn. Zo kan de organisatie de 

professional ook extra belonen aan de hand van doelstellingen die hij in samenspraak met zijn 

leidinggevende heeft opgesteld. Het is dan wel van belang dat deze doelstellingen SMART zijn. Dus: 

specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. Op die manier kunnen deze advocaten 

wel worden geprikkeld om zich extra in te zetten, maar de organisatie staat wel open voor het 

individu die zich naast dossierwerk ook op andere activiteiten richt en daarvoor ook beloond dient te 

worden. Het nadeel van dit systeem is wel dat de beloningssystemen minder doorzichtig worden en 

een groot beroep doen op de capaciteiten van de leidinggevenden. Het is de vraag of de organisatie 

dit wil aangezien er geen klachten zijn over het beloningssysteem bij de advocaten die er nu nog 

werken. 

 

5.6 Discussie 
De rol van de onderzoekster speelt in dit onderzoek een grote rol. Een onderzoekster heeft namelijk 

te maken met zijn eigen referentiekader. Dit leidt tot het hebben van vooroordelen over het 

onderwerp. Het vooroordeel wat dit onderzoek het meest in de weg gestaan heeft, is dat voor elk 

probleem een oplossing is. Ik dacht dat het aan de organisatie lag dat mensen weggingen. Ik merkte 

dat ik daardoor de oprechtheid van het bestuur in twijfel trok. Dit heeft ertoe geleid dat ik selectief 

heb waargenomen. Zo is een van de vragen ‘wat is de optimale stijl van leidinggeven?’. Deze vraag 

komt voort uit het vooroordeel dat de stijl van leidinggeven belangrijk is, bovendien schept dit de 

verwachting dat het aan de organisatie zelf ligt. Uit de interviews komt ook naar voren dat de stijl 

van leidinggeven belangrijk is. De vraag hierbij blijft echter wel in hoeverre dit te maken heeft met de 

vraagstelling. 

Naast de vooroordelen heeft de beperkte ervaring van de onderzoekster ook een rol gespeeld bij de 

keuzes die ze maakte. Ik heb slechts één wetenschappelijk onderzoek verricht en een mini 

onderzoek. De kennis die ik tijdens die onderzoeken heb opgedaan waren mijn houvast. Echter de 

begeleiders hebben een andere stijl van onderzoek plegen en rapporteren. Dit had tot gevolg dat ik 

niet geheel meer kon uitgaan van mijn ervaringen in het verleden. Hierdoor werd ik erg onzeker, dat 

kwam de snelheid van het schrijven van het onderzoek niet ten goede en de kwaliteit van de 

rapportages ook niet. Ik ben zeer resultaatgericht en kan soms wat ongeorganiseerd zijn. Door mijn 

onzekerheid kon ik minder resultaatgericht zijn omdat ik niet goed wist welke kant ik op moest. En 

hierdoor kwam juist mijn ongeorganiseerde kant naar boven. Voorbeelden hiervan zijn dat ik in de 

eerste versie van de inleiding werkelijk alle kanten opging met mijn verslag. Er werd een 

maatschappelijke context in geschetst over veeleisende, eigenwijze burgers: de invloed hiervan op 

het onderzoeksonderwerp is echter minimaal. Ook met betrekking tot het theoretisch kader was de 
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ongeorganiseerdheid groot. Het duurde vrij lang voordat ik een theorie had gevonden die ik vond 

passen bij het onderzoek. Ik heb me eerst heel erg verdiept in de commiment theorie, die achteraf 

helemaal niet relevant bleek te zijn. Uiteindelijk heeft de commitment theorie mij geleid naar de 

theorie die nu wordt beschreven. Dus het heeft niets afgedaan aan de kwaliteit van het verslag.  

Bij het analyseren van de gegevens was ik ook onzeker en ontwetend. In mijn vorige onderzoeken 

was ik op zoek gegaan naar algemeenheden. In dit onderzoek lag het accent op het zoeken van 

verschillen. In het begin vond ik het heel moeilijk om los te komen van de individuele interviews. Ik 

was vooral aan het tellen en ging daarbij uit van de door mijzelf aangemaakte kopjes. Ik heb na een 

gesprek met de begeleider alle interviews opnieuw in vivo moeten analyseren. Uiteindelijk heeft dit 

ertoe geleid dat de interviews verscheidene malen zijn geanalyseerd wat de betrouwbaarheid alleen 

maar ten goede komt. 

De aanwezigheid in de organisatie heeft naast positieve kanten ook een negatieve kant . De 

betrouwbaarheid van participerende observatie is meestal niet groot. Dit komt omdat de 

onderzoekster selectief waarneemt door een overmaat aan informatie, de informatie niet 

gestructureerd is en het afhankelijk is van het geheugen van de onderzoekster wat wel en niet 

geregistreerd wordt (Maso, 1987). Deze problemen worden echter ondervangen door de duur van de 

observatie.  Het onderzoek is over een periode van acht maanden gehouden. Dit zorgt ervoor dat de 

onderzoekster een goed beeld had van de context waarin het probleem zich afspeelde. Dit heeft er 

ook voor gezorgd dat toevallige waarnemingen in de loop van de tijd konden worden bijgesteld. 

Doordat ik vanuit het onderzoeksveld als specialist werd beschouwd, heeft mijn onzekerheid zich 

slechts beperkt tot het schrijven van het onderzoeksrapport. Bij het verzamelen van gegevens kreeg 

ik alle medewerking en voelde ik me zeker in mijn rol. Dit kwam de interviews ten goede, een 

respondent voelt zich eerder op zijn gemak op het moment dat de interviewer een ontspannen 

indruk maakt. Dit heeft een goede uitwerking gehad op de validiteit van het onderzoek. 

Met betrekking tot het onderzoeksveld heeft de onderzoekster ook invloed gehad op de uitkomsten. 

Zo vertelde een van de advocaten dat ik het bestuur dagelijks herinner aan het verloop. Hoe groot 

die invloed daadwerkelijk is geweest is moeilijk vast te leggen aangezien er geen 

vergelijkingsmateriaal is. Met betrekking tot de respondenten was mijn invloed op de uitkomsten wel 

merkbaar. Er is bijvoorbeeld een aantal keer gezegd dat ze al over het onderzoeksonderwerp 

‘binding’ hadden nagedacht, omdat zij ervan op de hoogte waren dat er een onderzoek naar werd 

verricht. Bovendien heb ik de mensen leren kennen en raakte ik betrokken bij de organisatie. De 

respondenten werden dus bekent met mijn manier van onderzoeken en leken erg op hun gemak te 

zijn tijdens hun interviews. De lichaamstaal en manier van spreken maakten op mij een ontspannen 

indruk. 

Verder heeft mijn betrokkenheid bij de organisatie ervoor gezorgd dat ik op zoek ging naar een 

oplossing en soms voorbij dreigde te gaan aan het probleem. Mijn begeleider heeft mij hierop 

gewezen, dus deze houding is wel enigszins genuanceerd. 

De validiteit van het onderzoek dient ondanks de triangulatie enigszins genuanceerd te worden. Door 

verschillende bronnen te raadplegen wordt het beeld van de werkelijkheid veelomvattend. Dit is 
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echter niet alles omvattend, want in de interpretatieve wetenschap is juist de veelzijdigheid van de 

werkelijkheid een uitgangspunt. Daarnaast doet het raadplegen van verscheidene bronnen een groot 

beroep op de onderzoekster, zij moet namelijk bepalen welke bron het meeste gewicht krijgt (Boeije, 

2006: 152; ’t Hart, 2005: 286‐287). In dit onderzoek is de onderzoekster voornamelijk uitgegaan van 

de interviews. De overige bronnen dienden als ondersteuning. De validiteit kan worden aangetast op 

het moment dat respondenten niet eerlijk zijn, echter door de interviews met elkaar te vergelijken 

wordt dit gedeeltelijk genuanceerd. 
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Bijlage: paper SHRM 
De publieke dimensie van het advocatenkantoor 
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1. Inleiding 

Dit paper beschrijft de publieke dimensie van het advocatenkantoor waar ik mijn 
afstudeeronderzoek verricht. Allereerst zal ik een beschrijving geven van de publieke 
dimensie, hoe het is ontstaan en wat het precies inhoudt. Vervolgens wordt de publieke 
dimensie van het advocatenkantoor (hierna te noemen als ‘het kantoor’) in kaart gebracht. 
Hierbij zal ik eerst een korte organisatiebeschrijving geven, haar doelen en waarden in kaart 
brengen en haar aan de hand van de vier organisatieposities van Noordegraaf en Teeuw 
(2003) positioneren. Tot slot volgt er een conclusie met aanbevelingen.  
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2. Publieke dimensie 

2.1 Maatschappelijke belangen 

De publieke dimensie van organisaties huist zich in de maatschappelijke belangen die een organisatie 

behartigd. Maatschappelijke belangen zijn belangen die voor de samenleving belangrijk zijn (Leisink, 

2005: 10). Publieke organisaties hebben maatschappelijke doelstellingen om deze belangen te 

behartigen. Zij worden geacht daarover publieke verantwoording af te leggen. Dit heeft als doel 

democratische controle over de manier waarop de overheid ons land bestuurt te bewerkstelligen, 

machtconcentraties tegen te gaan en het leervermogen en de effectiviteit van het openbaar bestuur 

te vergroten (Bovens, 2005: 12). 

 

2.2 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

De meest wezenlijke vorm waarin private organisaties maatschappelijke belangen behartigen is 

maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met de komst van privatisering, deregulering en 

globalisering is de machtbalans tussen de overheid en multinationals verstoord in het nadeel van de 

overheid (Noordegraaf, 2004: 58). Multinationals hadden voorheen één doelstelling en dat was winst 

maken. Dit wilde ze realiseren door zo goedkoop mogelijk te produceren. Daardoor ontstond er de 

zorg over de potentiële en soms ook bewezen schade op mens en milieu die dit tot gevolg had en de 

roep vanuit de samenleving om ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ (Jeurissen, 2000; Van 

Luijk en Schilder, 1997, geciteerd in Noordegraaf, 2004: 58). Waarschijnlijk heeft de verstoorde 

machtrelatie met de overheid er ook invloed op gehad. De overheid heeft zich voor een deel 

teruggetrokken, met als gevolg dat maatschappelijke belangen nu meer door private organisaties 

behartigd moeten worden. ‘Door toekennen van een publieke status aan particuliere organisaties in 

de fora van beleidsontwikkeling worden maatschappelijke organisaties met zachte hand gedwongen 

over de muren van het lidmaatschap heen te kijken en rekening te houden met de belangen van 

anderen en van toekomstige generaties’ (WRR, 2004: 36 geciteerd door Leisink, 2005: 4 in Van den 

Ende, 2007). Het tegengaan van machtconcentraties, een van de doelen van publieke 

verantwoording, wordt op deze manier ook verwezenlijkt. Organisaties hebben dan ook rekening te 

houden met verschillende stakeholders. Met de opkomst van internet en ruimere regimes van 

openbaarmaking zijn burgers in de rol van klant of belangenbehartiger, één van die stakeholders 

(Meijer, 2004 in Bovens, 2005: 7).  

Professionele organisaties hebben naast publieke verantwoording ook professionele verantwoording 

af te leggen aan beroepsverenigingen en andere professionele verbanden die eigen normen en 

regels hanteren die in protocollen of verordeningen zijn neergelegd. Door middel van peer review: de 

beoordeling van vakgenoten wordt de publieke verantwoording afgelegd. Officiële organen als 

tuchtrechtspraak of visitatiecommissies dragen hier zorg voor (Bovens, 2005: 7). 
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2.3 Stakeholder principe 

Leisink (2005: 10) spreekt dan ook over het stakeholder principe waar organisaties mee te maken 

hebben. Hij stelt dat HRM drie strategische doelen heeft: kosteneffectiviteit, organisatieflexibiliteit 

en maatschappelijke legitimiteit. Ook Boxall en Purcell (2003:244) benoemen deze doelstellingen. Zij 

stellen hierbij dat het naleven van de regels en maatschappelijke verantwoordelijkheid doelstellingen 

zijn die losstaan van de marktstrategie. Daarom is er een spanningsverhouding tussen de strategische 

doelen van personeelsbeleid (Leisink, 2005: 10). Hoe organisaties vorm geven aan het nemen van 

maatschappelijke verantwoordelijkheid door middel van maatschappelijk ondernemen (vanaf nu 

afgekort als MVO) is voor elke organisatie anders (Cramer et al., 2005: 35; Boxall & Purcell, 2003: 12). 

Veel organisaties weten dan ook niet welke invulling ze er precies aan moeten geven (Cramer et al., 

2005:31). Rainey (2003: 132) stelt dat veel organisaties doelstellingen hebben die vaag, veelvoudig 

en relatief ongrijpbaar zijn. Volgens Rainey (2003: 232) komt dit vooral voor bij publieke organisaties, 

omdat die geen winstoogmerk hebben. Maar nu dus ook bij publieke organisaties die 

maatschappelijke doelen nastreven. 

Leisink (2005: 10‐11) onderscheidt drie soorten relaties die organisaties hebben met haar omgeving 

die van invloed zijn op de mate waarin maatschappelijke belangen zijn vertegenwoordigd in het 

personeelsbeleid. 

- De beïnvloedingsrelatie. Het personeelsbeleid wordt slechts afgestemd op de 
bedrijfsstrategie. Er wordt geen rekening gehouden met de maatschappelijke en bestuurlijke 
omgeving. 

- De afstemmingsrelatie. Het personeelsbeleid wordt aangepast aan haar maatschappelijke en 
bestuurlijke omgeving, eventueel door wetten en regels van maatschappelijke en 
bestuurlijke organisaties. 

- De verantwoordingsrelatie. Voor het personeelsbeleid wordt er publiekelijk verantwoording 
afgelegd door bijvoorbeeld een sociaal jaarverslag op internet of een dialoog met de 
stakeholders. 

 

2.4 Betekenis van MVO 

Naast de relatie met de omgeving speelt ook de betekenis die aan MVO wordt verleent een rol. 

Cramer (2005: 1) stelt dat die betekenis voort komt uit eigen waarden en normen van de daartoe 

aangestelde veranderaars die MVO moet implementeren. Zij taalgebruik, persoonlijke voorkeuren en 

de situatie van het moment bepalen de manier waarop MVO in een organisatie wordt toegepast. 

 

2.5 Private en publieke identiteit  

Noordegraaf en Teeuw (2003) stellen dat de publieke dimensie in organisaties het beste kunnen 

worden vastgesteld door de identiteit van een organisatie te bepalen. Zij dragen hiervoor drie 

argumenten aan. Allereerst omdat de feitelijke omstandigheden en de normatieve overwegingen bij 

het vaststellen van de publieke dimensie allebei in beschouwing moeten worden genomen. Het 
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tweede argument sluit aan bij de feitelijke omstandigheden genoemd in het eerste argument. Ze 

vinden namelijk dat de organisatie en het organiseren niet los van haar maatschappelijke en 

bestuurlijke omgeving kan worden beschouwd. Het laatste argument dat zij aandragen, sluit aan op 

wat Cramer (2005:1) stelt. De betekenis die de organisatie geeft vanuit haar referentiekader heeft 

een bepaalde door en uitwerking op begrippen. Dus dit moet ook meegenomen worden in de 

analyse. Voor een goede analyse kunnen vier dimensies worden onderscheiden: het idee van 

doelgerichtheid, oorzakelijkheid, tijd en orde (Gawthrop, 1984 in Noordegraaf en Teeuw, 2003).  

Het komt erop neer dat organisaties met een private identiteit stabiele, korte termijndoelstellingen 

hebben. De relatie tussen oorzaak en gevolg, doelen en middelen worden als eenduidig gezien; de 

focus ligt op de directe effecten van het handelen. Verder worden toekomst en verleden niet 

meegenomen in beslissingen; er moet maximale efficiëntie worden gehaald. Tot slot is het private 

idee van orde verticaal, dat wil zeggen dat er in termen van superieur en ondergeschikte wordt 

gedacht (Noordegraaf en Teeuw, 2003). 

Organisaties met een private identiteit hebben een hele andere insteek. Hun doelstelling is gericht 

op het verwezenlijken van een hoger doel, een lange termijn doelstelling dus. De relatie tussen 

oorzaak en gevolg, doelen en middelen wordt in een bredere context geplaatst. Handelingen en 

beslissingen hebben invloed op elkaar en ook effecten van de tweede of derde orde. Verder worden 

de belangen van toekomstige generaties, de toekomstige ontwikkelingen op wetenschappelijk 

gebied en de discussie daarover meegenomen in beslissingen. Tot slot is het idee van orde 

horizontaal (Noordegraaf en Teeuw, 2003). Dit komt omdat organisaties met een private identiteit 

vaak te maken hebben met meerdere partijen en dus diplomatiek te werk moeten gaan. Partijen zijn 

wederzijds afhankelijk. Gezag is in deze context dus ook geen functie van een hogere posities, maar 

een voorsprong in informatie en toegang tot hulpbronnen (Noordegraaf en Teeuw, 2003). 

Noordegraaf en Teeuw (2003) brengen wel enigszins nuance aan, in de toepassingen van de 

identiteiten. Er kan namelijk een ‘identiteitcrises’ ontstaan door vergaande hybridisering van 

identiteitsbesef. Daarnaast kan de organisatie identiteit niet passen bij de context waarin ze wordt 

ontwikkelend.  

 

2.6 Organisatorische posities 

Door identiteit en organisatie los te koppelen kan er onderscheid worden gemaakt in vier 

organisatorische posities: 

- De bestuurlijke positie, waarin de organisatie en identiteit publiek is. Bestuurlijke afwegingen 

en politiek–bestuurlijk management staan centraal. 

- De bedrijfsmatige positie, waarin de organisatie publiek is en de identiteit privaat. Hier staan 

prestaties en prestatiemanagement centraal. 

- De maatschappelijke positie, waarin de organisatie privaat is en de identiteit publiek. 

Duurzaamheid, duurzaam ondernemen en verantwoord management staan centraal. 
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- De bedrijfspositie, waarin zowel de organisatie als de identiteit privaat zijn. Hier staan 

productie draaien, omzet maken en privaat management centraal. 

Hierbij moet wel rekening worden gehouden met de stelling dat publiek en privaat meerduidige 

begrippen zijn; de mate waarin een identiteit of organisatie privaat en publiek is, kan verschillen 

(Noordegraaf en Teeuw, 2003). In een tabel van Noordegraaf en Teeuw (2003) ziet het er als volgt 

uit. 

 

                                                   Publieke 

                                                  organisatie  

Publieke 

identiteit 

Bestuurlijke positie 

Bestuurlijke afweging 

Bestuurlijk management 

Bedrijfsmatige positie 

Prestaties 

Prestatiemanagement 

Maatschappelijke positie 

Duurzaamheid 

Verantwoord management 

Bedrijfspositie 

Productie, omzet 

Bedrijfsmanagement 

 

 Private 

 identiteit 

                                                    Private 

                                                 organisatie  
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3. Het kantoor 

3.1 Inleiding 

Om de publieke dimensie van het kantoor weer te geven, zal ik allereerst een beknopte beschrijving 

geven van het kantoor, haar doelstellingen in kaart brengen en haar waarden.   

 

3.1 Organisatiebeschrijving 

Het kantoor is een middelgroot advocatenkantoor bestaande uit ongeveer 30 medewerkers, waarvan 

er vijftien advocaat zijn. Het is een private organisatie die actief zijn op een drietal rechtsgebieden en 

ernaar streven die praktijken uit te breiden. De eis die ze daarbij wel stellen is dat de kwaliteit hierbij 

gehandhaafd blijft. Om dit te realiseren willen zij gestaagd groeien, dus zo’n 20‐25% per jaar. Verder 

willen meer kwaliteit en praktijkveredeling. De dienstverlening willen zij op een nuchtere, correcte 

en punctuele wijze diensten verlenen. Zo staat dit ook geformuleerd in hun strategie. De missie die 

ze daarbij formuleren is: winnen, helpen, recht doen en geld verdienen op een stijlvolle, maar sobere 

wijze. 

De waarden die binnen het kantoor gelden, zijn in het kwaliteitshandboek als volgt beschreven. 

- Resultaatgericht. Op een toegewijde manier de cliënten zo goed mogelijk te helpen. 
- Menselijke maat. De mens speelt een belangrijke rol, dus samenwerken, plezier in werk en 

gezellige sfeer zijn belangrijk. 
- Professioneel. Kwalitatief goed werk verrichten, cliënten laten winnen, geen eigen belang in 

zaken: goede dienstverlening tegen redelijke prijs. 
- Duurzaamheid. De relatie met cliënten en eigen personeel goed houden. 
- Vechtlus. In de manier van werken, gedrevenheid en lef in de manier van optreden. 

 

3.2 Organisatie‐identiteit 

Aan de hand van de vier organisatorische dimensies zal ik de organisatie‐identiteit en vervolgens de 

organisatiepositie in beeld brengen. Allereerst kan ik twee posities uitsluiten: de bestuurlijke positie 

en de bedrijfsmatige positie. Beide posities zijn bestemd voor publieke organisaties en het kantoor is 

privaat. 

Gelet op de doelstellingen en waarden die het kantoor heeft lijkt de maatschappelijke positie het 

meest voor de hand liggend. Duurzaamheid, duurzaam ondernemen en verantwoord management 

staan centraal. Het kantoor wil gestaagd groeien om kwaliteit te handhaven en heeft zelf 

duurzaamheid als een van haar waarden opgenomen. 
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Toch ben ik van mening dat het kantoor een private identiteit heeft en de bedrijfspositie veel meer 

van toepassing is. Om dit te onderbouwen zal ik ingaan op de dimensies aan de hand waarvan 

Noordegraaf en Teeuw (2003) privaat en publiek onderscheiden. 

Het idee van doelgerichtheid. De organisatie streeft naar winst. Binden van medewerkers is puur 

gericht op het groeien van het medewerkersbestand, om zo winst te genereren. Zij stellen dat zij dit 

gestaagd doen, maar gelet op de snelheid waarop zij medewerkers die vertrekken vervangen, valt dit 

te betwijfelen. Zo heb ik in vier maanden vijf advocaten zien vertrekken en vijf nieuwe advocaten 

verwelkomd. De doelstelling van kwaliteit en praktijkveredeling wordt verwezenlijkt door middel van 

opleiding en afbakening van de rechtsgebieden. Het zou een publieke doelstelling zijn als deze 

gericht zou zijn op het beter helpen van de maatschappij. Het is echter een private doelstelling 

omdat deze gericht is op het werven van cliënten. De opleidingen die zij daarbij aanbieden, zijn 

verplicht gesteld door de orde van advocaten. Dat is dus een professionele verantwoording, geen 

publieke verantwoording die zij afleggen. 

Het idee van oorzakelijkheid. Zij laten een onderzoek doen binnen hun eigen organisatie om vast te 

stellen wat de mogelijkheden zijn voor het kantoor om medewerkers te binden. Ze houden daarbij 

wel rekening met de krappe arbeidsmarkt en het idee dat ze het wellicht moeten accepteren dat 

professionals niet te binden zijn. Wat dat betreft zien zij ontwikkelingen wel in een breder 

perspectief. Echter zij denken wel dat een toename van het medewerkersbestand een toename is in 

omzet. Dit is echter niet zo. Medewerkers hebben het namelijk niet allemaal even druk met cliënten. 

De toestroom van die cliënten moet door het bestuur zelf geregeld worden. Maar zo zien zij dat zelf 

niet.  

Het idee van tijd. Door hun korte termijn doelstellingen: winst maken, verliezen zij de effecten van 

hun praktijken uit het oog. Zo is uit het formulier van hun beoordelingsgesprek op te maken dat zij 

medewerkers vooral belonen voor de omzet die zij draaien. Er is dus wel spraken van 

prestatiemanagement. De bonus wordt niet op basis van kwaliteit van het werk uitgeloond. Hier 

komt de kortetermijnvisie toch weer naar voren en is te zien dat zij meer aan het heden denken, dan 

op de toekomst gericht zijn. 

Het idee van orde. Binnen de advocatuur is er spraken van verticale orde. Stagiaire‐patroon, bestuur‐

medewerkers zijn de hiërarchische relaties die hier gelden. 

 

Gezien deze dimensies kan men wel stellen dat het kantoor een private identiteit heeft.  

 

3.3 Binding 

Het thema dat ik onderzoek binnen het kantoor is binding. Ook dit is meer een privaat thema dan 

publiek. Binding is voor bedrijven een belangrijk issue. We bevinden ons in een krappe arbeidsmarkt, 

waarin werkgevers zeer moeten inspannen om medewerkers gebonden te houden aan hun 

organisatie. Voor werknemers is dit alleen maar voordelig, want zij hebben het de komende 10‐15 
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jaar voor het zeggen (Freijter et al, 2003). Voor de overheid is er dus niet echt een reden om in te 

grijpen aangezien het de burgers goed afgaat. Bovendien is binding voor organisaties ook een ambigu 

begrip geworden (Van Wijk, 2006: 20). Lifetime employement en loopbaanmogelijkheden voor de 

lange termijn zijn verleden tijd (Sluis‐den Dikken, 2000:1; Beardwell & Claydon, 2007: 143). 

Medewerkers moeten zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun loopbaan en ontwikkeling binnen 

en buiten de organisatie (Thijssen, 2001 in Van Wijk, 2006: 20). In plaats van commitment aan de 

organisatie of collega’s streven organisaties naar het commitment aan de taak of het project na 

(Kunda en Van Maanen, 1999 in Van Wijk, 2006: 20). Dit terwijl er intrinsieke betrokkenheid nodig is 

om medewerkers te motiveren aan hun ontwikkeling te werken en die zo goed mogelijk binnen de 

organisaties in te zetten (Yeatts en Hyten, 1998 in Van Wijk, 2006: 20). Hiermee is ook de verhouding 

tussen de organisatie en haar medewerkers verandert. De nadruk ligt op zelfontplooiing en 

ontwikkeling. Die zelfontplooiing kan wel bijdrage aan de kenniseconomie en heeft dus wel een 

publieke dimensie. 
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4. Aanbevelingen 

Het kantoor heeft een private identiteit en private positie. Ik zou het kantoor adviseren om meer aan 

maatschappelijk verantwoord ondernemen te doen. Allereerst omdat dat uiteindelijk ook bijdraagt 

aan de reputatie van het kantoor en zodoende de winst die zij nastreeft. Ten tweede omdat zij 

praktijken in haar beleid heeft die als doelstelling winst hebben: het opleiden van haar personeel, 

maar ook een maatschappelijk belang dienen. Door dit maatschappelijke belang in haar organisatie 

te benadrukken, zullen medewerkers zich wellicht ook beter kunnen identificeren met het kantoor. 

Tot slot is het naar mijn mening ook echt iets van deze tijd om aan maatschappelijk verantwoord 

ondernemen te doen. De overheid neemt steeds meer een private identiteit aan. Nu is het aan de 

private organisaties om dit te ondervangen door een meer publieke identiteit na te streven. Op het 

moment dat zij dit niet doen, komen maatschappelijke belangen in het geding. 

De uitwerking hiervan zie ik in vorm van opleiding en ontwikkeling van de medewerkers. Zij doen dit 

al volgens de normen van de orde van advocaten. Dit kunnen zij natuurlijk nog uitbreiden door 

medewerkers te ontwikkelingen op competenties buiten hun vakgebied. Zo kunnen zij hun cliënten 

nog beter bedienen en wellicht hun medewerkers ook beter binden. Uit de maatschappelijke 

ontwikkelingen blijkt dat de behoefte vanuit de medewerkers bestaat. 
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