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ADVOCATENBANK

� Welke belangrijke ontwikkelingen   
 verwacht u in 2021/2022 in de   
 juridische sector? 
� Heeft corona blijvende gevolgen voor   
 de innovatie en digitalisering van uw   
 werk?
� Hoe gaat u het einde van de pandemie  
 vieren met uw kantoorgenoten? 

Wij verwachten een snelle toename van 
Legal Tech in de advocatuur. Er zal verdere 
automatisering plaatsvinden van juridische 
taken met zelfl erende systemen. Ook ver-
wachten wij een verdergaande specialisatie 
binnen de advocatuur, die wij toejuichen. 
Wij zijn gespecialiseerd in arbeidsrecht, 
ondernemingsrecht, bouwrecht en (inter-
nationale) contracten.
 
Wij werken al volledig digitaal en in de 
cloud. Met cliënten zullen we vaker digitale 
bijeenkomsten houden in plaats van fysiek. 
Ook zal regelmatig thuiswerken onderdeel 
blijven van onze werkwijze. 

Vrijdagmiddag kantoorborrels en kantoor-
yoga worden weer hervat. Ook gaan we alle 
vieringen alsnog houden: 15 jarig bestaan 
van kantoor, 12,5 jarige jubilea etc. Feest!

YVONNE SØRENSEN
PARTNER
SØRENSEN ADVOCATEN 

T: +31 (0)10 24 92 444
E: sorensen@sorensenadvocaten.nl

I: www.sorensenadvocaten.nl

� Welke belangrijke ontwikkelingen   
 verwacht u in 2021/2022 in de   
 juridische sector? 
� Heeft corona blijvende gevolgen voor   
 de innovatie en digitalisering van uw   
 werk? 

De internationalisering van de juridische 
sector zal verder toenemen. Onze cliënten 
vragen door grensoverschrijdende activi-
teiten, maatschappelijke ontwikkelingen 
en internationale regelgeving innovatieve  
en grensoverschrijdende advisering. 
Denk hierbij aan thema’s als het klimaat, 
duurzaamheid en de energietransitie. Dat 
geldt dus niet alleen voor cliënten die in-
ternationaal actief zijn. Wij zien het aantal 
zaken met een belangrijk internationaal 
aspect dan ook toenemen.
 
Daarnaast staan innovatie en digitalisering 
hoog op onze agenda. Door onze strate-
gische alliantie met het Britse TLT en het 
Belgische GSJ advocaten zijn we in staat 
om innovatieve digitale oplossingen voor 
onze cliënten te bieden die bijdragen aan 
een heldere, pragmatische en e£  ciënte 
advisering.

ROBERT GEBEL
MANAGING PARTNER 
HOLLA ADVOCATEN

T: +31 (0) 88 44 02 345
E: r.gebel@holla.nl

I: www.holla.nl

� Welke belangrijke ontwikkelingen   
 verwacht u in 2021/2022 in de   
 juridische sector? 

Wij verwachten dat cliënten in 2021/22 
veel meer aandacht zullen hebben voor 
het voldoen aan verwachtingen en vereis-
ten rondom Sustainability, Environmental, 
Social and Governance. 

Allereerst is veel wet- en regelgeving op 
dit gebied in aantocht, zoals de SFDR en 
de Taxonomy, maar bijvoorbeeld ook de 
Omgevingswet. Daarnaast zien wij in de 
samenleving, bij klanten en breder in het 
bedrijfsleven een innerlijke motivatie om 
nadere invulling te geven aan S-ESG. 

Omdat S-ESG gaat over vraagstukken die 
landsgrenzen overstijgen en de wet- en 
regelgeving waar internationaal opere-
rende klanten aan moeten beantwoorden 
niet altijd eenduidig is, is bij uitstek een 
rol weggelegd voor een kantoor als DLA 
Piper.

PAUL HOPMAN
COUNTRY MANAGING PARTNER
DLA PIPER NEDERLAND 

T: +31 (0) 6 29 55 56 29
E: paul.hopman@dlapiper.com

I: dlapiper.com

� Welke belangrijke ontwikkelingen   
 verwacht u in 2021/2022 in de   
 juridische sector? 

De pandemie, Black Lives Matter, het 
verloop van de verkiezingen in de VS, de 
klimaatmarsen: 2020 heeft ons tot bezin-
ning gedwongen.
 
De manier waarop we met elkaar leven is 
niet duurzaam: de verschillen zijn te groot, 
de klimaatverandering leidt her en der tot 
grote rampen. Bedrijven en overheden 
zullen worden uitgedaagd hiermee aan de 
slag te gaan.

Wat binnen de regels van de wet mag, 
is niet meer alleen bepalend in onze 
advisering; de maatschappelijke context 
weegt zwaar mee. Het gaat ook om wat je 
hoort te doen, met inachtneming van de 
belangen van verschillende belangheb-
benden, op de korte en langere termijn. 
Dit leidt per defi nitie tot lastige dilemma’s 
en tot zorgvuldiger besluitvorming. In de 
boardroom van onze cliënten en op onze 
eigen kantoren.

BRECHJE VAN DER VELDEN
SENIOR PARTNER
ALLEN & OVERY 

T: +31 (0)20 67 41 580
E: brechje.vandervelden@allenovery.com

I: www.allenovery.com

� Welke ontwikkelingen op het gebied   
 van corporate / M&A verwacht u     
 in 2021/2022?  

Per 1 januari 2021 heb ik de overstap ge-
maakt naar Taylor Wessing waar ik leiding 
geef aan het Corporate / M&A Team. 

Wij ervaren een niet afl atende stroom 
aan transacties en verwachten dat deze 
ontwikkeling zich doorzet in het komende 
jaar. Er is een duidelijke di¬ erentiatie 
zichtbaar tussen bedrijven die op mid-
dellange termijn impact voelen van de 
Covid-maatregelen op marge en kas-
stroom, en bedrijven die in sectoren actief 
zijn die juist een structurele boost hebben 
gekregen. 

Op beide vlakken nemen M&A activiteiten 
verder toe en wij zien dat terug in de sterk 
gegroeide uitvraag van onze expertise 
door onze nationale én internationale 
cliënten.

ZABDAJ POLLEN
PARTNER
TAYLOR WESSING N.V 

T: +31 (0)88 024 30 50
E: z.pollen@taylorwessing.com

I: www.taylorwessing.com

� Heeft corona blijvende gevolgen voor   
 de innovatie en digitalisering van uw   
 werk?

Innovatie en digitalisering was voor 
corona al relevant en is door de pandemie 
verder in een stroomversnelling terecht 
gekomen. 

Afgelopen maart hebben wij binnen 1 
week ruim 7000 mensen uit meer dan 50 
kantoren moeten verplaatsen naar huis, 
een uitdaging, maar een die succesvol 
is gebleken. Interessant was dat wij de 
productiviteit van onze mensen omhoog 
zagen gaan. Wij doen veel onderzoek 
naar de nieuwe vorm van werken en zien 
dat het traditionele model zal plaatsma-
ken voor een hybride vorm en dat kan 
alleen als de technologie dit ondersteunt. 
Innovatie is essentieel voor cliënten, 
naast kwaliteit draait het om e£  ciëntie             
en e¬ ectiviteit. 

Als wereldwijd kantoor hebben wij het 
voordeel dat wij in staat zijn te investeren 
in innovatie, producten te ontwikkelen als 
de markt daarom vraagt. 

DAPHNE BROERSE
MANAGING PARTNER
NORTON ROSE FULBRIGHT LLP 

T: +31 (0)20 462 93 77
E: daphne.broerse@
     nortonrosefulbright.com

I: www.nortonrosefulbright.com

de visie van

Op de online Advocatenbank presenteren honderden advocaten en partners zich met een persoonlijk profi el. Advocatenbank.dejurist.com. Op 30 april verschijnt de 
printuitgave van de Advocatenbank als magazine/bijlage bij deze krant. Onder de naam ‘Jaargids Advocatuur 2021’. Met bijna 70 pagina’s persoonlijke profi elen, 

spraakmakende interviews tussen juristen en zakelijke cliënten, tips van experts en de Top-50 van Nederland.  
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