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De gebrekkige cultuur van kennis delen

De voor een advocaat relevante kennis
bestaat uit diverse onderdelen, namelijk
actuele juridische kennis; strategisch inhou-
delijke kennis (aanpak van de zaak); kennis
van klanten; kennis van klantbenadering, en
kennis van de markt. Kennismanagement is
gericht op het besturen van kennis op al deze
onderdelen. Het managen van alleen actuele
juridische kennis, de informatiecomponent
van kennis, is te beperkt, omdat daarmee
kansen worden gemist om de klant zo goed
mogelijk van dienst te zijn, en kansen om
zich positief te onderscheiden van andere
kantoren, evenals kansen om in het gekozen
marktsegment een topkantoor te worden.

Managen van kennis begint bij de vraag
wat het gewenste kennisniveau is. Dit is een
strategische keuze, afhankelijk van de markt
die het kantoor bedient. Bij het bepalen van
dit niveau moet acht worden geslagen op alle
genoemde kennisonderdelen.1

lastig 
Naast het volgen van opleidingen, cursussen

en trainingen is het delen van kennis essen-

tieel om kantoorbreed het gewenste kennis-

niveau te realiseren. Maar hier wringt de

schoen. Op vele kantoren bestaat helaas geen

kennisdelende cultuur, bestaande uit een

goede structuur en een bepaald gedrag. Dit

gedrag moet er op gericht zijn op óók ande-

ren laten leren, zodat ze anderen kunnen

laten profiteren van jouw kennis.

Het bewerkstelligen van een blijvend geza-

menlijk gedrag is lastiger dan zorg dragen

voor een goede structuur. Advocaten werken

immers vaak individueel. Zij vinden het las-

tig om aangesproken te worden. Zij koeste-

ren hun eigen toko en houden die in stand,

want delen kan bedreigend zijn. Wij komen

in de praktijk nogal wat voorbeelden tegen

van hoe het niet moet.

hoe het niet moet… 

Partner als ‘goede voorbeeld’
Jurisprudentie- en zaakbesprekingen blijken
niet overal de leukste momenten van de
week te zijn. Partners laten het vaak afweten
en komen niet opdagen. Blijkbaar hoeven zij
niet op de hoogte te blijven van de laatste
ontwikkelingen, of anderen te laten delen in
hun kennis. Dat is iets voor anderen. Hoezo
kennisoverdracht?

Wie niet weet, wie niet deelt
Wij horen vaak dat men nauwelijks weet wie
binnen het kantoor wat voor welke klanten
doet. En dan hebben we het niet alleen over
kantoren met meer dan 200 fee earners en
meer dan drie vestigingen. Ook bij kantoren
met 25 fee earners in één vestiging komt dit
voor, zelfs bij kleinere kantoren is het niet
onbekend. Het is duidelijk dat in deze geval-
len delen van kennis onmogelijk is.

Afzeikrondje
Partners gebruiken soms de jurisprudentie-

bespreking om hun kennis en successen ten-
toon te spreiden, of om het de ander zo
moeilijk mogelijk te maken door onmogelij-
ke vragen te stellen: het wekelijkse of twee-
wekelijkse afzeikrondje. De oudere medewer-
kers, niet anders gewend, doen er driftig aan
mee. Vragen worden niet gesteld, want stel je
voor dat de vraag wellicht een domme vraag
is.

Over de schutting 
Bij drukte staat men soms minder uitdagen-
de dossiers af. Van overdragen is bij sommige
kantoren geen sprake. Ze worden ‘over de
schutting’ gegooid: zonder bijgaande uitleg
over de zaak, de cliënt, de aanpak of de
gemaakte afspraken.

nadelige gevolgen

Geen interne cross selling
Als er onvoldoende kennis is van de werk-
zaamheden van collega’s worden de diensten
van het kantoor onvoldoende voor het voet-
licht gebracht bij de individuele cliënten.
Men vermindert zo zijn kansen de cliënten
breed te bedienen, om meer soorten juridi-
sche diensten van het kantoor aan te bieden.
Het kantoor loopt omzet mis én de cliënt
wordt suboptimaal bediend.

Zaken verliezen
Door kennis niet te delen kan men zaken
verliezen, met als gevolg ontevreden cliën-
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Omdat de meest waardevolle kennis in de hoofden van de advocaten zit, is

het kantoor er bij gebaat dat die combinatie van vakinhoudelijke inzicht,

ervaring en kunde met kantoorgenoten wordt gedeeld. Alleen dan wordt de

essentiële kennis zo goed mogelijk benut. Op vele kantoren heerst echter

bepaald geen cultuur waarin dat delen wordt aangemoedigd. Nijhuis &
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ten. De ontwikkeling op de diverse rechtsge-
bieden gaat zo snel dat één advocaat dat
onmogelijk kan bijhouden. Je kunt er wel
een handboek op naslaan, maar de finesses
mis je. Ook kennis opgedaan door veel te
procederen kun je niet naslaan in een boek;
die moet je van een ander horen; en de wijze
van procederen kan zoals bekend de uit-
komst van het geschil bepalen.

Inefficiënt navelstaren
Als men niet weet wie waar goed in is, is het
moeilijk om advies te vragen aan collega’s.
Ook hierdoor kan men kansen missen, op
juridisch inhoudelijk gebied maar ook over
de aanpak van een zaak of de klant.

Weinig sturing 
Als er kantoorbreed weinig overzicht bestaat
van de aanwezige kennis, is het moeilijk om
te sturen richting het gewenste kennisni-
veau. Als je niet weet waar de lacunes zitten
kun je ze ook niet oplossen.

Groot bedrijfsrisico
Als iemand zijn of haar kennis van klanten
en de benodigde aanpak niet deelt, gaat deze
verloren bij ziekte, en bij vertrek of overlij-
den van medewerkers. Dit is een bedrijfsrisi-
co dat geminimaliseerd moet worden.

voorwaarden

Delen van kennis vergt een mentaliteit waar-
bij men zich kwetsbaar kan opstellen; ideeën
kan uiten waarvan niet op voorhand zeker is
of ze bruikbaar zijn; vragen kan stellen;
ruimte krijgt voor twijfel en evaluatie. ‘Hoe
moet ik het aanpakken?’ en ‘Heb ik het goed
aangepakt?’ Door het stellen én het serieus

nemen van deze vragen creëert men een
lerende cultuur. Zo kan de ervaring en vakin-
houdelijke kennis van de één worden gecom-
bineerd met het strategische inzicht van de
ander, en met de contactuele vaardigheden
van een derde.

Dit vergt inzet van iedereen, en het plaat-
sen van het kantoorbelang (verhogen van
kennisniveau van iedereen) boven het eigen
individuele belang (showen met eigen ken-
nis, voorrang geven aan eigen prioriteiten).
Toonaangevend hierbij is het voorbeeldge-
drag van de partners.

Om de aanwezige kennis op een hoog niveau
te houden moet het kantoor de volgende
voorwaarden scheppen.

Structuur 
Een structuur in het leven roepen die het
delen van kennis faciliteert. Vaststellen van
vaste jurisprudentie- en zaakbesprekingen
én iemand die dit coördineert.

Mentaliteit
Een gezamenlijk besef creëren van het
belang van het delen van kennis én van de
bijbehorende gedragsaspecten. Maak dit
expliciet gesprek van onderwerp met alle
advocaten, in bijvoorbeeld een ‘kennissessie’.
Brainstorm over voorwaarden, verbeterpun-
ten en mogelijke oplossingen. En spreek
daadwerkelijk af dat men elkaar aanspreekt
op gedrag dat niet is gericht op kennis delen.

Evaluatie
Elkaar jaarlijks evalueren op kennisover-
dracht en op een lerende houding. Bij sta-
giaires en medewerkers kan dit aan de orde
komen in de begeleidingsgesprekken en in
het beoordelingsgesprek. Bij partners kan
het deel zijn van het partner-evaluatiesys-
teem, en bij gebrek hieraan kan men er jaar-
lijks een vergadering aan wijden en elkaar
feedback geven.

Meer dan omzet
Tijd vrijmaken die niet declarabel is, moet
óók worden gewaardeerd. Vaak is bij de feite-
lijke beoordeling van de medewerkers en
partners de hoogte van de omzet bepalend.
Deze bepaalt weliswaar in belangrijke mate
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voordelen van kennis delen

• Vakinhoudelijke kennis
Vergroten van juridische kennis in
algemeen en aanwijzingen in individuele
zaken

• Kennis over aanpak van zaak
Vergroten strategisch inhoudelijke
kennis in algemeen en aanwijzingen in
individuele zaken

• Kennis over klant
Betere cross selling, vergroting van
omzet

• Kennis over klantbenadering
Betere cross selling, vergroting van
omzet

• Kennis over markt
Creëren van kansen voor andere
secties of teams

04050p06 redactie 6 (5.0)  16-04-2004  13:53  Pagina 289



het commerciële succes van het kantoor,
maar als men zich alléén op omzet richt, is
het kantoor alleen gericht op het heden.
Managen is vooruit kijken, zorgen dat het
kantoor in de toekomst minstens zo succes-
vol is als in het heden. Delen van kennis is
dus een toekomstgerichte activiteit die
(investerings)tijd kost.

zelftest 
Met het bovenstaande in het achterhoofd is
het tot slot goed om eens te kijken hoe uw
kantoor, en uzelf, er op dit moment voor
staat. Uit ten minste vijf maal ‘enigszins’ of
‘nee’, kunt u concluderen dat een beter delen
van kennis binnen uw kantoor hoog op de
agenda moet komen te staan. •

noot
1 Zie hiervoor: M. Weggeman, Kennismanagement,

2001, p. 167 e.v.: over de ‘kenniswaardeketen’.
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hoe sterk is uw kantoor gericht op delen van kennis?
ja    enigszins    nee

1. Vindt er op uw kantoor structureel jurisprudentieoverleg plaats? 0 0 0

2. Vinden er op uw kantoor structureel zaakbesprekingen plaats? 0 0 0

3. Weet u wie welke klanten heeft binnen kantoor? 0 0 0

4. Deelt u uw ideeën over benadering van klanten met anderen? 0 0 0

5. Is de sfeer op de jurisprudentie- en zaakbesprekingen goed? 0 0 0

6. Zijn de partners altijd aanwezig bij jurisprudentie- en zaakbesprekingen? 0 0 0

7. Is delen van kennis een onderwerp van beoordelings- of partnerevaluatiegesprekken? 0 0 0

8. Weet u wie wat doet op kantoor? 0 0 0

9. Weet u waar iemand extra goed in is op kantoor (branchekennis, strategisch inzicht etc.)? 0 0 0

10. Durft u zich binnen kantoor kwestbaar op te stellen? 0 0 0
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