
Een bevriend reclameman vroeg me even met hem te brainstormen over zijn nieuwe
opdrachtgever; een redelijk groot advocaten kantoor in de Randstad. 

Deze advocaten willen graag een corpo rate uitstraling. Tijdens de pitch had het reclame-
bureau gezegd dat het kantoor onvoldoende corporate was. En daar bleek precies de pijn te
zitten.

‘Corporate identity is momenteel hét sleutelwoord’, zei hij grijnzend toen ik wat ver-
baasd reageerde. ‘Daar komen we overal mee binnen.’

Er ligt nu een plan voor een geheel nieuwe aanpak. Of ik ernaar wilde kijken. Het
advies komt neer op de volgende trits:
1. be professional
2. show your skills
3. show your succes
‘Deze advocaten moeten gaan adverteren met hun accounts’, licht te hij toe. ‘Ze moeten
laten zien wat ze doen en voor wie ze werken. Op hun website en af en toe in advertenties.
Ook de kantoornaam moet veranderen.’

Dus niet Hannesma & Van de Grutjes Advocaten (dat voorbeeld verzin ik nu even zelf
voor het gemak) maar een korte fanta sienaam. 

Een dier bijvoorbeeld. Condor Advocaten.
Of een symbool. Zoals Palm Advocaten.

‘De rechtvaardige zal groeien als een palm boom’, citeerde hij. ‘En daar maak je dan in het
Engels de slogan van: Grown in law & business.’

Wat ik ervan vond? Hij leek er zelf tevreden over. Ik wilde zeggen dat ik het verwerpe-
lijke onzin vond, maar het probleem was dat ik niet precies wist waarom. Ik mompelde
daarom maar iets over modieuze kretologie. En dat het er gewoon om gaat je werk te goed
doen en dat je cliënten tevreden zijn. Maar volgens hem was dat niet voldoende.

Een week later las ik over het plan van DAS Rechtsbijstand om een franchise-keten van
advocatenkantoren te beginnen. De naam van deze kantoren: Huis Advocaten.

Huis Advocaten moet laagdrempelig zijn en gemoedelijkheid uitstralen, zo sprak de
directeur van DAS. Ik las het artikel tje en hoorde onmiddellijk de souffleur op de achter-
grond; het ingehuurde reclamebureau. 

‘Jullie zijn de Hendrik-Jan de Tuinman van de advocatuur.’
Bij DAS knikten ze enthousiast.

‘De cliënt voelt zich bij jullie gewoon klant, dat is jullie unique selling point.’
Opnieuw een schot in de roos. Dat is precies wat ze wilden. Gemoedelijke juridische
schoffelaars. Dat is wel wat anders dan een corporate identity.

De eerste vestigingen komen in Almere en Weert. En ik ga er zeker een keertje kijken
als ik toevallig in de buurt ben. Ze schenken vast lekkere koffie.

Het lijkt alsof steeds meer kantoren zich laten ringeloren door hun marketing-manager of
reclameadviseur. Die erin slagen lullige slogans op te dringen als Integrated Intelligence
(Loyens & Loeff) of Lawyers in Business  (Van Doorne). 

Waar is de gezonde nuchterheid gebleven? Gelukkig vond ik die onlangs nog in het
interview met Rogier Duk in NRC Handelsblad van zaterdag 20 april jl.
‘De advocatuur?  Dat is een ambacht’, zei Duk.

En daar is alles mee gezegd. Goede wijn behoeft geen krans. ■
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