
Claudia Heemskerk, Operationeel Manager bij Lexxyn Groep, ontmoet 
onder het genot van een kop kof� e Anne Schmidt, Advocaat-Partner bij 
LINQ Advocaten. Twee goedlachse, ambitieuze dames in gesprek over 
eigentijds ondernemen, digitaal procederen én communiceren en de rol 
van ICT hierbij. 

Claudia: We kennen elkaar via een aantal Lexxyn 
partners en uiteraard social media, maar bovenal 
‘herken’ ik jou van je plek op het podium tijdens de 
Advocaat Ondernemer dag van de SJBN. Je liet 
daar zien dat het juist als klein kantoor ook belangrijk 
is een grootse visie, inlevingsvermogen en digitale 
vaardigheden te hebben om de cliënt eigentijds te 
benaderen. Vertel, waar komt die ‘drive’ vandaan?
Anne: “We hebben te maken met vergrijzing van de 
juridische sector. Hierdoor hebben technologische 
ontwikkelingen niet altijd de benodigde aandacht 
gekregen om verandering door te voeren. En dat is geen 
verwijt, maar een gegeven. Ik – en met mij gelukkig vele 
anderen – zijn met de computer en techniek opgegroeid. 
Ik zie het dan ook als taak voor mijn generatie om een 
digitale kentering te bewerkstelligen. Dat zijn we de 

maatschappij verplicht. Ik ben van mening dat alles 
dat makkelijker en sneller kan, geautomatiseerd kan 
worden. De meerwaarde van ICT is dat het ons werk 
sneller en effi ciënter maakt. Dat is mijn overtuiging, 
mijn kapstok waar ik alles aan ophang en wat ik als 
boodschap verspreid. 
Ik ben het roerend met je eens dat werkprocessen 
doelmatiger ingericht worden door het inzetten van 
de juiste technologische tools. Kun je een voorbeeld 
noemen van een ICT-oplossing, die jouw werk 
makkelijker maakt?
“Wij zijn procesadvocaten. Dit betekent dat wij werken 
met omvangrijke, tijdrovende processtukken. Voor het 
opstellen hiervan maken wij gebruik van sjablonen, c.q. 
modellen. Ik maak bij ieder processtuk gebruik van een 
standaard ‘geraamte’, voorzien van onze huisstijl en 
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conform onze maatstaven. Zo is de uitgangsbasis altijd 
een kwalitatief hoogstaand stuk dat uniform is aan de 
processtukken van collega’s. Ik zit veel tijd achter de 
pc, ongeveer 90%. Dat wil ik graag zo efficiënt mogelijk 
inkleden met als doel niet alleen sneller, maar ook 
accurater en adequater de cliënt te helpen. Doordat 
we hierbij zoveel mogelijk proberen te standaardiseren 
en automatiseren kunnen we de focus leggen op ons 
onderscheidend vermogen: echte juridische waarde 
toevoegen in ieder proces. En dat zoveel mogelijk tegen 
fixed fees – vaste tarieven - en zonder de cliënt al teveel 
te vermoeien. Ook moet het digitaal procederen op den 
duur de kwaliteit van het proces verbeteren.”

We horen steeds meer in de markt over fixed fees 
als alternatief op de urencultuur die er heerst in de 
juridische sector. Veel kantoren praten en denken 
erover, maar weinig kantoren die ik ken brengen het 
succesvol in de markt. Juist omdat het zo lastig is de 
concrete kostprijs te achterhalen. Dit staat of valt bij 
adequaat tijdschrijven, maar dat blijkt een uitdaging. 
Wat is jullie geheim en welke rol speelt ICT hierbij?
“We maken gebruik van een praktijk management-
systeem, waarbij we tijdschrijven op een dossier en 
ook in staat zijn op alternatieve wijze te declareren. 
We houden onze tijd echt erg stipt bij, ook de niet 
declarabele tijd, waardoor we een volgende zaak 
beter inschatten. Daarnaast overleggen we veel om 
mee te liften op de ervaringen van collega’s. Dus wij 
zoeken hierbij de balans tussen inschattingsvermogen, 
ervaring en feitelijke uren op soortgelijke projecten in het 
verleden. En hier helpt vakspecifieke software ons zeker 
bij. Verder evalueren we iedere zaak, ook tussentijds, 
waardoor we iedere keer bijleren en bijsturen.” 

“Het maakt cliënten onzeker niet 
te weten wat iets gaat kosten. Wij 

proberen aan deze behoefte gehoor 
te geven door zoveel mogelijk te 

werken met vaste prijsafspraken.”

Bijzonder, zeker nu ‘time capture’ startups als 
paddenstoelen uit de grond schieten. Zij laten 
kantoren beter – deels geautomatiseerd - hun tijd 
schrijven en analyseren deze tot op het bot om zo tot 
de concrete kostprijs van een zaak te komen. Maar 
dat is in jullie geval dus helemaal niet nodig?
“Nee, blijkbaar niet, we zitten nagenoeg altijd goed. 
Ons team is overzichtelijk en zo op elkaar ingespeeld 
dat we, gecombineerd met techniek, een goede 
richting bepalen. We zijn met vijf advocaten en drie 
ondersteuners die elkaar door en door kennen. Maar 
uiteraard ook hiervoor geldt; mocht het mijn werk nog 
effectiever maken, dan sta ik zeker open voor passende 
tooling.”

Het werken met vaste tarieven is – zo hoor ik vaak als 
argument – ook erg risicovol. Hoe zie jij dit? 
“Daar zit zeker een kern van waarheid in, alleen 

merken we dat ondernemers fixed fees echt op prijs 
stellen. En die behoefte is ons veel waard. Het maakt 
cliënten onzeker niet te weten wat iets gaat kosten. 
Wij proberen aan deze behoefte gehoor te geven door 
zoveel mogelijk te werken met vaste prijsafspraken. Wil 
je hierop risico’s beperken dan is het zaak goed tijd te 
schrijven, te klankborden bij collega’s of in sommige 
omvangrijke zaken het project in stukjes te hakken. En 
uiteraard is het werken met geïntegreerde software zoals 
een dossierapplicatiesysteem, tijdschrijfapplicatie en 
modellen een must om probleemloos te werken. Maar 
uiteraard zijn er ook uitzonderingen. Denk aan erfrecht: 
hierbij kan het alle kanten opgaan en is het voor mij, 
zelfs als specialist op dit gebied, lastig aan te geven 
wat het verwachte eindpunt is. In deze gevallen is het 
haast onmogelijk een vaste prijs af te geven en kijken we 
per cliënt naar een financieel voorstel waar hij of zij zich 
prettig bij voelt.” 

“Van dubbel werk houden we niet, 
onze cliënten overigens ook niet.” 

Even terug naar de startups. Robotisering is ook een 
trend waar nu enorm op ingespeeld wordt. Ik denk dat 
het standaard juridische werk zeker vergemakkelijkt 
kan worden op dit gebied. Wat denk jij, zien we hier 
binnenkort een robot op kantoor?
“Mwa, nee. Wij gaan binnenkort echt helemaal digitaal 
en in de cloud werken. Dat wil zeggen; echt papierloos 
werken. De start van het digitaal procederen is het 
uitgesproken moment om sneller en accurater te gaan 
werken en papier én tijd te besparen. Hiermee nemen 
wij binnen onze visie de juiste stappen naar efficiënt 
werken. Van dubbel werk houden we niet, onze cliënten 
overigens ook niet. Daarnaast zorgt het digitaal werken 
ervoor dat we werkprocessen onder de loep nemen. 
Iets dat altijd voordeel oplevert. Waarom doen we wat 
we doen en kan dat beter of anders? 

Digitaal werken is voor ons ook de eerste stap naar 
online samenwerken. Bepaalde onderdelen van het 
dossier gaan we voor de cliënt inzichtelijk maken. 
Daarnaast communiceren we in de toekomst steeds 
vaker via bijvoorbeeld video conferencing. We omarmen 
dit tijdperk en de kansen die het biedt, mede doordat 
de cliënt dit ook doet. Zij willen, net als wij, efficiënt met 
de tijd omgaan en dat doen we door met de tijd mee te 
gaan. Al vinden we het wel belangrijk elkaar in de ogen 
te blijven kijken. Daarom gaan we nog steeds naar de 
ondernemer toe. Op die manier maken we persoonlijk 
kennis met de opdrachtgever en zijn/haar trots, passie 
en ambities. En doordat onze dossiers en applicaties 
zich in de cloud bevinden, werken we eenvoudig daar 
op locatie aan de zaak door. Deze werkomgeving 
creëren we niet alleen. Dit doen we samen met ICT-
experts die ons periodiek helpen bij het vormgeven van 
processen, maar ons ook voorzien van praktisch advies 
rondom hard- en software. Ik ben van mening dat je 
je werkprocessen en software verbetert door continu 
kritisch te zijn en dit bespreekbaar te maken met 
leveranciers. Uiteraard is dan een prettige en eerlijke 
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relatie met je leverancier hierbij van grote waarde. Zelf 
werken wij met NEXTmatters van Trivium Software 
en zorgt ICT Concept voor de IT-infrastructuur; een 
strategische driehoeksrelatie voor ons. 

Zo ook op het gebied van marketing. We vergroten 
marktaandeel en intensiveren onze klantrelatie door 
eigentijds te communiceren met onze cliënten. Het 
houdt ons bezig te weten wat hen bezighoudt. We 
zoeken, praten, proberen en leren. Automatisering 
speelt een hoofdrol, maar de mens blijft wel de 
belangrijkste ‘asset’. Dus nee, ik weet zo 1-2-3 niet 
waar een robot ons werk nú kan verbeteren. Maar zeg 
nooit ‘nooit’. We houden onze oren en ogen zoals altijd 
open, dat zijn we onze cliënten verplicht.”

“Zorg dat je bovenal een bereikbare 
advocaat bent voor je (potentiele) 

cliënten en profi leer je ook zo.” 

Je gepassioneerde manier van ondernemen valt op. 
Ik kan me voorstellen dat je niet wegkomt met een 
40-urige werkweek. En juist daar wordt steeds meer 
de nadruk op gelegd; op de werk-privé balans. Hoe 
ga jij hiermee om?
“40 uur of meer werken is voor mij geen doel op zich. 
Ik doe wat ik voel dat ik moet doen. Dat is ten eerste 
inhoudelijk mijn expertise laten gelden, en daarnaast 
houd ik me met veel plezier bezig met netwerken, 
marketing, ICT en kantoormanagement. Ik word 
juist geïnspireerd om soms verder te kijken dan mijn 
processtukken. Mijn werk is zo ingebakken in mijn leven 
dat ik privé niet los kan en wil zien van zakelijk. Ik doe 
alles wat ik doe met plezier, ik denk dat dat de enige 
manier is om vooruit te komen zonder je gek te laten 
maken. Vind je iets niet leuk? Doe het dan gewoon niet. 
Zo kan ik me voorstellen dat netwerken en acquisitie niet 
voor iedereen is weggelegd. Delegeer of besteed uit en 
focus je op zaken waar je wel waarde toevoegt. Neem 
bloggen als voorbeeld; een mooie manier om te werken 

aan je naamsbekendheid. Maar zorg dat je bovenal een 
bereikbare advocaat bent voor je (potentiele) cliënten en 
profi leer je ook zo.” 

Even over het ‘advocaat zijn’, zeker in navolging over 
waar we het net over hadden; robotisering. Is een 
advocaat zeg, binnen nu en 5 jaar nog welk nodig?
“Ik ben van mening dat de advocaat als beroep een 
blijvertje is, mits je uiteraard mee gaat met de tijd. Een 
advocaat van de toekomst bekijkt iedere zaak praktisch 
en benadert ieder probleem juist met een ‘out of the 
box’ denk- en zienswijze. Creativiteit, variabiliteit en 
fl exibiliteit onderscheidt de advocaat van de computer. 
En ja ik geloof wel dat een gedeelte van ons werk 
nog verder geautomatiseerd wordt, maar de echt 
toegevoegde waarde, de hoogstaande advisering en 
juridische invulling blijft. We kijken als mens naar een 
vraagstuk en passen de wetgeving dermate toe dat we 
er het beste voor onze cliënt uit te halen. We leggen 
dwarsverbanden; een absolute kracht van een menselijk 
advocaat.” 

Even iets anders; GDPR, privacy, datalekken en 
cybercrime. Allemaal relevante thema’s van nu met 
een behoorlijke relevantiescore voor de advocatuur. 
Belangrijke onderwerpen waar de Lexxyn Groep 
overuren draait om deze sector voor te bereiden. Wat 
doen al deze trends met jullie?
“Het houdt ons vooral – lees; de gemoederen – bezig. 
We doen op dit gebied veel aan zelfonderzoek, zetten 
ons gezond verstand optimaal in en zoeken ook hier de 
juiste partners om ons te adviseren en te ondersteunen. 
Zo nemen we op dit moment cyberrisk verzekeringen 
onder de loep. We steken nergens onze kop voor 
in het zand. Samen met experts zorgen we dat we 
informatiebeveiliging professioneel aanvliegen.” 
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Over LINQ Advocaten 

LINQ Advocaten, gevestigd in Roermond, richt zich 
met vijf advocaten, uitsluitend op MKB-ondernemers in 
diverse branches. De klant staat bij hen centraal. LINQ 
Advocaten kent de branche, weet wat er speelt en treedt 
daardoor proactief op. Luisteren, vertalen en oplossingen 
aandragen is hen op het lijf geschreven. LINQ Advocaten 
bedient onder meer de branches detailhandel & horeca, 
zakelijke dienstverlening, bouw & vastgoed en industrie.

www.linqadvocaten.nl 

Over Lexxyn Groep

De Lexxyn Groep is een groep samenwerkende bedrijven 
die ICT-diensten leveren binnen de juridische sector: de 
advocatuur, het notariaat en de deurwaarderspraktijk. De 
gebundelde ervaring en collegiale samenwerking van de 
partners maakt de Lexxyn Groep tot dé kennispartner 
voor kleine, middelgrote én grote ondernemingen in de 
juridische sector. 

www.lexxyn.nl
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Het buzzword ‘Legaltech’ kent vele betekenissen en 
vooral interpretaties. Wat betekent legaltech voor jou?
“Ik associeer het vooral met Artifi cal Intelligence en 
robotisering. Kantoorautomatisering en branche 
specifi eke oplossingen zie ik als technologische 
mogelijkheden, maar schaar ik niet onder legaltech. 
Legaltech is voor mij nu redelijk ontastbaar en niet 
bruikbaar in de praktijk, waar ICT in zijn algemeenheid 
dat wel is. Ik voorzie dat legaltech – zeker op korte 
termijn – is weggelegd voor de grote kantoren, met 
internationale spreiding en grote budgetten. Voor ons 
komt het vooral aan op het in de praktijk laten zien van 
je toegevoegde waarde. ICT is top of mind, net zoals 

een open communicatie en verwachtingen managen 
dat is. Kortom, alles draait om de gezonde mix tussen 
verstand en techniek. En dat is voor ieder kantoor 
anders.“
Heb je nog een gouden tip voor andere advocaten-
kantoren die aandacht willen geven aan ICT?
“Laat je inspireren. Er zijn tegenwoordig zoveel 
workshops, cursussen en evenementen voor onze 
branche beschikbaar. Grijp die kansen en bezoek ze 
gewoon eens. Stap eens uit je comfort zone, vergeet 
het boeken van declarabele uren voor even en sta open 
voor nieuwe dingen. Dan komt de positieve kijk op ICT 
en de advocatuur vanzelf.”


