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Hoe maak je zwoegende advocaten 
ongelukkig? Stel een bestuursvoor

zitter aan zoals Wietje de Muinck Kei
zer van Van Mens & Wisselink – Taxand 
(VMW). Laat haar een bedrijf inhuren 
dat focust op ‘passie, nieuwe niveaus van 
presteren, inspiratie en duurzame resul
taten’. De rest gaat vanzelf. 
 VMW, prachtig gevestigd aan de Piet 
Heinkade in 020, miskent de aard van 
de werkzaamheden van haar advocaten. 
VMW is namelijk overgegaan op ‘Het 
Nieuwe Werken’ waarbij adviesbureau 
Ynno fungeert als Pil van Drion. Ynno is 
een adviesbureau ‘voor nieuwe manie
ren van werken’. Entree: de consultant. 
Een meneer met een ingewikkelde bril, 
kek doorzichtig visitekaartje, servet als 
pochet, slangenlederen schoenen en een 
vreemd pak. Ynno is een bedrijf vol niet
advocaten die advocaten vertellen hoe ze 
moeten werken. En dat mag wat kosten. 
 Het begint met de kleurstellingen. 
Doorgaans een combinatie van primaire 
kleuren gelijk het ‘braaksel’ van Andy 
Warhol. Separate kantoren bestaan niet 
meer. U zit aan bureaublokken, ‘stem
pels’, van twee maal vier bureaus met in 
totaal 25 stempeleenheden per vleugel. 
Dossiers staan in een centrale ruimte, 
ladeblokken zijn de vijand. Uw tweede 
beeldscherm is afgeschaft, de laptop moet 

in sommige gevallen in een ‘locker’ waar
van u altijd het sleuteltje kwijt bent. 
 Uw privacy is beperkt tot een glazen 
plaat. De kleurenprinter waar uw sectie 
zo hard voor heeft gevochten, wordt een 
centrale printer op een andere afdeling. 
In alle rust concentreren op een verweer 
bestaat niet meer. U hebt last van kwek
kende en rondlopende kantoorgenoten. 
Wel beschikt u een over 34 ‘cockpits’ waar 
u ‘in alle rust’ kunt werken. Deze badhok
jes hebben een open dak en deurtjes die 
boven en onder open zijn. Zonder licht. 
Waterkannen zijn voor de gasten, niet 
voor u. Daarnaast hebt u geen vaste werk
plek meer. U beschikt over vier ‘breakout 
rooms’ om te vergaderen. Die zijn ove
rigens zo slecht geïsoleerd qua geluid, 
dat de halve verdieping u kan verstaan 
en vice versa. En dit alles in peperduur 
design. De ICTafdeling faalt hopeloos. 
Veel advocaten werken dan ook regel
matig thuis. Want ook dat hoort bij ‘Het 
Nieuwe Werken’. 
 Hoe leidt ‘Nieuw Werken’ tot betere 
prestaties van advocaten? Niemand weet 
het. Hoewel, veel advocaten bij Delissen 
Martens Advocaten in de hofstad zijn 
wonderlijk positief over de Ynnoidiotie. 
Waarom? Bij Delissen Martens heten 
buikgriep, kater en gewoon geen zin nu 
ook ‘Het Nieuwe Werken’.

Buikgriep

Agenda

 Europees aanhoudingsbevel 
Van de instrumenten die vanuit de EU 
tot stand zijn gekomen, is het Europees 
aanhoudingsbevel (EAB) of European Arrest 
Warrant wellicht de bekendste. Op 2 okto
ber behandelt een gevarieerde groep spre
kers uit de wetenschap, de verdediging en 
het OM het EAB vanuit verschillende per
spectieven. De bijeenkomst in Hotel Casa 
400 (Eerste Ringdijkstraat 4 , Amsterdam) 
duurt van 18.00 tot 20.45 uur. De entree 
bedraagt 5 euro voor NJCMleden, 8 euro 
voor nietleden en er zijn POpunten te 
behalen. Aanmelden kan via 071527 77 48 
of via mailadres NJCMAlaw.leidenuniv.nl.

 Intergemeentelijke samenwerking 
Om kosten te besparen of aan ver
plichte fusie te ontkomen, wordt bin
nen het lokaal bestuur meer dan ooit 
samengewerkt. Is dat echter voldoende? 
Welke taken zouden gezamenlijk moe
ten worden uitgevoerd? En wie zijn de 
juiste partners? Tijdens het symposium 
Intergemeentelijke samenwerking op 2 
oktober passeren die en andere vragen de 
revue. Het symposium, een initiatief van 
advocaten en notariskantoor AKD, wordt 
georganiseerd in het NRC Restaurant Café 
(Rokin 65, Amsterdam) en duurt van 13.00 
tot 17.00 uur. 

 Seminar M&A in Duitsland 
Verschillende experts gaan tijdens dit 
seminar in op vragen die naar aanleiding 
van dit onderwerp gerezen zijn. Verder 
staat men stil bij de trends met betrekking 
tot due diligence, financieringsaspecten 
en afspraken in de intentiefase. Vooral de 
verschillen hierin tussen Nederland en 
Duitsland staan centraal. Het seminar bij 
CMS Derks Star Busmann (Newtonlaan 
203, Utrecht) op 3 oktober duurt van 14.00 
tot 18.00 uur. Deelname kost 199 euro; 
aanmelden kan via 070311 41 56 of via 
mailadres m.komorowskiAdnhk.org. 


