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NEUTRAAL TEKSTVLAK

Advocaatje, leef je nog?



• Toen BvdV werd opgericht zagen de oprichters dat bij andere 

kantoren vooral werd gekeken naar omzet en eigenlijk te 

weinig naar kosten (lean and mean)

• Ook was sprake van hoge uitval en uitstroom bij 

medewerkers; hoe komt dat?

• Veronderstelde oorzaken: werkdruk, work/lifebalans, 

beperkte doorstroom, cultuur



Toegepaste filosofie 

• Semler managementfilosofie

• Participatieve bedrijfsvoering / zelfmanagement

• Medewerkers laten meedenken en meebeslissen



Sleutelwoorden



Soft en vaag? 
Of te mooi om waar te zijn?



Systeem

Kantoor wordt gerund door alle medewerkers gezamenlijk, 

feitelijk is iedereen ondernemer

• Complete openheid, ook over financiën

• Iedereen inspraak in de kosten

• Beslissingen worden gezamelijk genomen

• Iedereen verdient meer naarmate kosten lager zijn en 

iedereen heeft dus belang bij een lage kostenstructuur



Democratie

Periodiek Kantooroverleg

• Besluiten over diverse (praktische/acute) onderwerpen

• Besluiten moeten breed worden gedragen

• Werkgroepen/commissies

Halfjaarlijks filosofieoverleg

• Besluiten over meer principiële onderwerpen

• Toetreding nieuwe aandeelhouders



Kostenbeperking

Alles zo eenvoudig mogelijk houden

• weinig personele ondersteuning

• geen receptie

• geen leaseauto of telefoon van de zaak

Op kwaliteit wordt niet bezuinigd! 



Transparantie

• Iedereen is in gelijke mate betrokken bij de bedrijfsvoering, 
compleet open over financiën 

• Iedereen weet van elkaar wat zij/hij verdient. Ook van 
aandeelhouders

• Geen geheimzinnigheid



Vrijheid

• Iedereen stelt zijn eigen salaris vast door eigen uurtarief te
bepalen, vervolgens uurtarief * vaste factor

• Vier dagen werken

• Geen vaste werktijden

• Geen vast aantal vakantiedagen

• Vrijheid is geen vrijblijvendheid



Wendbaarheid

• Afwezigheid managementlagen  sneller beslissingen nemen

• Democratische besluitvorming  beslissingen breed 

gedragen, waardoor implemenatie hiervan vlotter verloopt



Vragen?

Sjoerd van der Velden (vandervelden@bvdv.nl)

Daniël Maats (maats@bvdv.nl)

Tel: 030 23 22 373
www.bvdv.nl
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