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werken in de advocatuur



Vertrouwensbasis
Marc Delissen van Delissen Mar-

tens: ‘De basis is vertrouwen. 
Durf te zeggen tegen de medewer-
kers: werk maar waar en wanneer 
jij het best kunt werken. Wij heb-
ben dat vertrouwen. In overleg met 
het sectiehoofd mag iedereen zijn 
werktijden zelf inrichten. Je komt 
binnen en plugt in waar je het lekker 
vindt. Als je even niet gestoord wilt 
worden, omdat je een advies moet 
afmaken, ga je bijvoorbeeld in de 
silent garden zitten, of thuis. Voor het 
klassieke advocatenwerk van mailen 
en bellen kun je in een van de twee 
grote flexibele ruimtes terecht. We 
hebben ook cockpits waar je waar 
je bijvoorbeeld gesprekken in rust 
kunt doen. Die hebben we in een-
mans- en tweemansformaat, voor het 
opleidingselement. Iedereen heeft 
dubbele schermen en belt via een 
koptelefoon. Geen enkele advocaat 
heeft een eigen kamer. En ’s avonds 
ligt nergens een papiertje.
 Het is voor iedereen wennen 
geweest. Voor we gingen verbouwen 
hebben we een jaar lang met het hele 
kantoor aandacht besteed aan het 
idee van Het Nieuwe Werken. We 
hadden groepssessies over de ICT, 
de inrichting van het kantoor en de 
menskant. Iedereen kreeg de moge-
lijkheid om te praten met een ver-

anderingspsycholoog. Het was een 
megacultuurverandering. Uiteinde-
lijk volgt dan die eerste dag met Het 
Nieuwe Werken. Dan merk je dat 
het een continu proces is van bijstu-
ren, veranderingen, dit werkt wel, 
dat werkt niet. Advocaten hebben 
bijvoorbeeld de neiging om harder 
te gaan praten als ze aan de telefoon 
zitten. Daarom zorgden we voor 
meer ruimte tussen werkplekken om 
de “geluidsoverlast” te beperken.
 Ik kom uit de sport en weet dat 
je niet acht uur achter elkaar kunt 
pieken. Nu kan ik de locatie waar 
ik mijn werk doe aanpassen aan het 
soort werkzaamheden. Daardoor doe 
je niet monotoon alles achter elkaar. 
Als ik ergens anders ga zitten, met 
andere mensen, krijg ik ook weer 
een andere energie. Cliënten vinden 
het mooi: er hangt een prettige vibe 
vinden ze. Een van de doelstellingen 
was ook dat we onze cliënten zo 
beter kunnen bedienen, bijvoorbeeld 
door ze ’s avonds te ontvangen. Ik 
weet vanuit mijn hockeyachtergrond 
dat als je met je team bovenaan wilt 
blijven staan, je moet innoveren en 
veranderen, anders verlies je het 
uiteindelijk van je tegenstanders. Nu 
krijgen we regelmatig andere advoca-
tenkantoren over de vloer om te zien 
hoe wij dit hebben aangepakt.’

 

In plaats van verhuizen naar een groter 
pand richtte Delissen Martens in 2013 haar 
oude kantoor in volgens de principes van 
Het Nieuwe Werken.
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