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gestuurd, is naar zijn mening achterhaald. 
Nu was Jongeneel Advocaten toch al geen 

kantoor dat prat ging op luxe en formaliteiten. 
"Ondernemers in de Drechtsteden willen 
een kantoor waar normaal wordt gedaan. 
We hebben die nuchtere houding altijd 
gekoesterd. Dat kan ook niet anders, wdj zijn 
zelf ook allemaal geboren en getogen in deze 

regio." 
Maar de huidige markt vraagt meer dan 
een laagdrempelige benadering. Cliënten 
willen weten waar de kosten in zitten en, 
belangrijker, hoe deze kunnen worden 
verlaagd. Wordt er niets met die eis 
gedaan, dan speuren ze naar goedkopere 
alternatieven. "Telefoongesprekken per 
zes minuten wegschrijven, uur op uur 

stapelen, het is niet meer van deze tijd. Het 
verdienmodel verandert en wij willen daarin 
mee. Je kunt daarbij denken aan het inkopen 
van bundels en contracten met een vast aantal 

uren." 

Een advocaat moet continu zijn meerwaarde 
aantonen. Laat een ondernemer zien 
watje voor hem betekent, stelt 
Jongeneel, en wees zichtbaar in 
het netwerk. Hij omschrijft het 
kantoor als een bindmiddel. "Alle 

lijnen komen er samen. Natuurlijk 
voor de advocaten zelf, zij vinden er een 
klankbord. Voor ondernemers fungeren we als 
kenniscentrum. Er komt binnenkort weer van 
alles op bedrijven af: het nieuwe ontslagrecht, 
de Participatiewet, wij hebben de kennis in 
huis om ondernemers te ondersteunen. Ons 
kantoor groeit uit tot een netwerkorganisatie 
met links naar bedrijfsleven, organisaties 
en overheid. Zelfben ik bestuurslid van 
Werkgevers Drechtsteden, ook in die 
hoedanigheid behartig ik de belangen van 
regionale bedrijven." 

IN WERKPROCESSEN KRUIPEN 
Jongeneel stond eerder Werkgevers Drechtsteden 
en de Kamer van Koophandel succesvol 
bij in een zaak over de geluidsnormen op 
Dordtse Kil. Momenteel vertegenwoordigt hij 

ondernemers bij de realisatie van een beter 
regionaal aanbestedingsbeleid. "We wdllen 
dat regionale partijen voorrang krijgen bij de 
aanbestedingen. Dat stimuleert de plaatselijke 

economie, de social return is groter en het 
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is ook nog eens een duurzame keuze. De 
gemeenteraad heeft inmiddels groen hcht 
gegeven aan de plannen. Nu komt de volgende 

stap: we gaan het beleid aan ondernemers 
voorleggen." 
Op individueel vlak is het volgens Jongeneel 
van belang dat een raadsman of -vrouw in de 
'werkprocessen van een bedrijf kruipt'. "Gaat 
het om debiteuren, zorg dan datje snel actie 
onderneemt. Start een procedure, laat beslag 
leggen, want bedragen lopen in rap tempo 
op. Een andere relatie heeft wellicht weer 
baat bij mediation om tot een oplossing te 

komen. Hoe dan ook, zorg datje kunt lezen en 
schrijven met een chënt. Lever maatwerk." 

VERANDERENDE MORES 
Onderzoeken tonen aan dat beginnende 

advocaten een andere instelling hebben dan 
hun ervaren peers. Jonge honden zetten 
het partnerschap minder op een voetstuk, 
vinden klantrelaties belangrijker dan omzet 

en zoeken de verbinding met cliënten en 
collegae via social media. Ze hechten 

tevens meer waarde aan een goede 

balans tussen werk en privé. De 
mores in de advocatuur veranderen, 
zegt Jongeneel. "Jongeren willen 

liever meer vrije tijd dan een dure 
leasebak. Ons werk wordt steeds flexibeler 

en de omzet gaat 'golven', de focus komt 

immers op klantrelaties te liggen. Ik zie er wel 
iets in. De urenfabriek verdvwjnt. Er is meer 
ruimte voor plezier." 

Hoe ging tiet er pakweg dertig jaar 
geleden aan toe? 
"Advocaten in de regio kenden elkaar allemaal 
en de zaken waren over het algemeen wat 
hchter. Maar je pleegde roofbouw op je 
hchaam. Overwerken tot middernacht 
was heel normaal. Het was zo'n beetje het 
cUchébeeld van een advocaat in New York: de 
hele dag rennen en vhegen en dan om elf uur 
nog even de sushibar in. Er zat af en toe wel 
wat uiterlijk vertoon bij. Advocaten begeven 

zich nu eenmaal in een competitief werkveld, 
en dat is prima, maar het leven draait niet 
alleen om werken. Het is begrijpelijk dat jonge 
advocaten een betere balans nastreven." 

Wat bescliouivt u als een bijzondere 
zaak? 
"De oplevering van een wijk waar bewoners 
woninggebreken constateerden. Wij traden 
namens de aannemer op en doken diep in 
de materie. Er werd nauw samengewerkt 
met de betrokken partijen, van leverancier 

tot architect, om de technische details uit te 
kunnen pluizen. Uiteindelijk werd de zaak 
in het voordeel van de aannemer afgerond. 

Zo'n interdisciplinaire werkwijze vind ik 
interessant. Ze past ook weer in het nieuwe 
businessmodel van netwerken en verbinden." 
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Zijn de Drechtsteden een interessant 
werkgebied voor een advocaat? 
"Zeker, ook al hebben we nu minder te 
doen in de maritieme sector. We werden 
veel ingeschakeld in de jachtenbouw, de 
crisis heeft daar even een rem op gezet. 
Maar de Drechtsteden hebben veel meer te 
bieden. Ze vormen samen de vijfde stad van 

Nederland en beschikken over een bloéiende 

maakindustrie, handel en relatief veel 
zorginstellingen. Je hebt hier natuur, cultuur 
en stedelijk gemak bij de hand en om de hoek 
ligt Rotterdam. Dordrecht moet wel zorgen 
dat ze een echte stad blijft. Het vertrek van 

de rechtbank en het dreigend verlies van de 
intercitystatus zijn pijnlijke ontwikkelingen." 

Digitalisering, voor of tegen? 
"Vooralsnog voor. Je hebt een volledige 
databank tot je beschikking en gegevens zijn 
in no time te vinden. Nu zou het samenstellen 
van de processtukken nog iets makkelijker 
mogen gaan, daar zijn we veel tijd mee kwijt. 
Digitalisering valt niet meer te stuiten. De 
meeste kantoren houden nog aan fysieke . 
dossiers vast, maar op den duur behoort het 
papieren archief tot het verleden." 

Wat biedt de advocatuur kansen? 
"De alternatieve financieringsvormen die 
nu her en der ontstaan. Ze vragen om 
gedegen contracten, dus in potentie meer 
werk voor ons." 

En waar loeren de gevaren? 
"Een overheid die het verschoningsrecht 
van advocaten wil inperken om een paar 
criminelen te kunnen vatten. Er zijn de 
afgelopen tijd al genoeg privacybeperkende 
maatregelen ingevoerd onder het mom van 
terrorismebestrijding. Ergens moet de grens 

worden getrokken. Voor de afschaffing van 
het procesmonopolie, waardoor cliënten 
zelf hun proces kunnen voeren in civiele 
zaken, ben ik minder bang. Procederen is 
vakwerk, het vergt kennis, ervaring, inzicht 
en uithoudingsvermogen. Het bezit van een 

kookboek maakt je nog geen topkok. Wie een 
wetboek aanschaft, is nog geen advocaat." « 
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