30 JAAR

Kennedy Van der Laan:
CEO Joost Linnemann
in gesprek met
oprichter Marian Kennedy
Kennedy Van der Laan bestaat 30 jaar. Bij de oprichting van
het kantoor - waar tegenwoordig zo’n 120 advocaten werken
- schreven de oprichters een eigen grondwet, waarin zij het
zakelijke en morele fundament van het kantoor belegden.
CEO Joost Linnemann en Marian Kennedy, een van die
oprichters, blikten terug op de eerste jaren, bespraken welke
rol de grondwet vandaag de dag nog heeft en keken kritisch
naar het huidige DNA.
Sinds haar afscheid van de advocatuur
in 2008 heeft Marian Kennedy het niet
minder druk gekregen. Zij is als vrijwilliger
actief voor diverse organisaties, waaronder Vluchtelingenwerk Nederland en ze is
adviseur op het gebied van energietransitie. “Ik verveel me geen moment en ben bij
voorkeur bezig met zaken die een positieve
impact hebben op mens en milieu”, vertelt
zij. Een behoefte die er ook al was bij de
oprichting van Kennedy Van der Laan, in
1992. “Veel van de oprichters kwamen uit
een money driven omgeving en die instelling stond ons ernstig tegen. Als geld je
drijfveer is dan zijn je mensen en je
cliënten enkel instrumenten om meer geld

te verdienen. We besloten dat fundamenteel anders te doen.”
Commercieel, maar niet asociaal
“Wij vonden het belangrijk om een omgeving te creëren met ruimte voor eigen
initiatief, ontwikkeling en ondernemerschap”, zegt Kennedy. “Voor onszelf, maar
ook voor iedereen die met en voor ons
werkte. Om het fundamentele karakter van
die ambitie te onderstrepen, maakten we
een kleine grondwet. Daarin namen we onder meer op dat we goed, kwalitatief werk
wilden leveren. Maar, we benadrukten ook
dat we in de eerste plaats mens zijn. Het
moest daarom vooral ook leuk blijven! Dat

betekende: plezier hebben in je werk en
natuurlijk inhoudelijke interesse in het vak,
maar zeker ook een gezonde balans tussen werk en andere interesses. Dat leidde
tot beter werk, zo was onze overtuiging. En
tot slot: wij wilden een commercieel kantoor
zijn, maar we zouden er ook voor zorgen
nooit asociaal te handelen.”
Open speelveld
Joost Linnemann was één van de eerste
medewerkers van Kennedy Van der Laan.
Hij was er ongeveer twintig jaar partner en
werd in 2018 CEO. “De grondwet en de
houding die daarbij hoort, waren zeker in
de begintijd stevig verankerd in onze cul-
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tuur. Ondernemerszin, vrijheid, verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en inclusiviteit
zijn nog steeds duidelijke kenmerken van
onze cultuur en bedrijfsvoering.
Toch is het hebben van zo’n grondwet alleen maar zinvol als je met regelmaat toetst
of die ook echt wordt nageleefd en in welke
mate. Je moet in staat zijn tot strenge zelfreflectie, anders wordt zo’n document een
lege huls.” Hij benoemt in dat kader een
uitdaging die hij ook als CEO heeft.
“De cultuurelementen die ik zojuist noemde
zijn goed na te leven in een open speelveld
met een klein groepje mensen, die ook
nog eens zijn geselecteerd op basis van
gemeenschappelijke wensen en ambities.
Maar dat wordt een grotere uitdaging op
het moment dat je constateert dat jouw
waarden en ideeën actueler en waardevoller dan ooit zijn, maar wel moeten worden
geadresseerd in de context van een veel
grotere organisatie, een veranderde en
kritischere samenleving en cliënten die je
er meer dan ooit op aanspreken. Het legt
de lat aanzienlijk hoger. De vraag die ik mij
als CEO steeds stel, is: hoe houd ik onze
grondwet optimaal relevant in een nadrukkelijk veranderd speelveld en hoe zorg ik
er bovendien voor dat collega’s én de buitenwereld ons ook echt herkennen in het
document en alles waar dat voor staat? Dat
kan volgens mij alleen als je je realiseert
dat de grondwet weliswaar onveranderd is,
maar de interpretatie ervan kan verschillen.
Er is niet één goede weg.”
Roze bril
Kennedy vult aan: “Mijn persoonlijke
ervaring is dat zaken als gelijkwaardigheid
meer onder druk kwamen te staan toen het
kantoor begon te groeien. Meer lagen en
meer secties droegen bijvoorbeeld merkbaar bij aan een meer masculiene cultuur,
ook bij ons.”
Linnemann herkent dat, maar wijst er
ook op dat er inmiddels een grote groep
vrouwelijke partners is binnen het kantoor.
“Er zijn bepaalde mechanismen die binnen
organisaties de cultuur binnensluipen en
tamelijke hardnekkig kunnen zijn. Om
onwenselijke zaken als overmatige masculiniteit of zelfs machogedrag te voorkomen
is er maar één oplossing en dat is het aan
de kaak stellen. Dat blijkt in de praktijk
toch lastig. Dat maakt het belang om het
tot structureel aandachtspunt te maken
overigens niet minder.”
Zijn lange historie bij het kantoor maakt
Linnemann enerzijds de aangewezen persoon om te oordelen over de vraag of het
oorspronkelijke DNA nog aanwezig is en
anderzijds is er het risico van een gebrek
aan objectiviteit en een roze bril. Naast

gesprekken met externen over het onderwerp, is ook een interne kritische toets heel
belangrijk. “Als een medewerker mij laat
weten dat hij of zij het sociale karakter van
ons kantoor onvoldoende uit de verf vindt
komen, dan wil ik weten waarom en ook
wat er volgens hem of haar moet gebeuren
om dat te verbeteren. Het is cruciaal om
dergelijke signalen heel serieus te nemen.”
Geijkte structuren
“Wat mij eerlijk gezegd stoorde indertijd
was dat we uiteindelijk toch de bij advocatenkantoren gebruikelijke structuur hebben
aangenomen, zegt Kennedy. “Als je écht
wilt veranderen en fundamenteel anders
wilt zijn dan de rest dan zet je die geijkte
structuren overboord. Hoewel ik trots ben
op het huidige kantoor, zou dat mijn voorkeur hebben gehad.”
Linnemann: “Het valt mij juist op hoe moeilijk mensen het vinden om af te stappen
van geijkte structuren. Toen ik hier begon,
was het bijvoorbeeld onduidelijk hoeveel
vakantiedagen je had. Ik vond mijn werk
heerlijk, dus het kwam niet in me op om
zes weken op vakantie te gaan. Maar de
gedachte dat het kon, die vrijheid, dat was
erg prettig. We waren daar echt anders in.
Tegenwoordig merk ik dat er een grotere
groep mensen is die liever een systeem
heeft waarin duidelijk is wat de kaders zijn.
Meer in het algemeen verrast het mij wel
eens dat mensen onrustiger worden van
vrijheid dan van structuur.” Linnemann
antwoordt stellig wanneer Kennedy hem
vraagt hoe hij de grondwet en het oorspronkelijke DNA van het kantoor relevant
en actueel houdt. “Er is maar één manier
en dat is doen. Je kunt eindeloos blijven
praten over je kernwaarden, maar daarmee
maak je geen verschil. Het aantal concrete
activiteiten en initiatieven waarmee wij als
kantoor onze maatschappelijke betrokkenheid en sociale inslag laten zien is groot,
zowel door inzet van juridische kennis en
ervaring, maar ook op ander manieren.
Maar het moet en kan nog veel groter.”
Controversiële keuzes
“Waar het gaat om maatschappelijke
betrokkenheid en positieve impact zijn we
een voorloper, maar zeker niet de enige”,
zegt Linnemann. “De maatschappelijke
aandacht voor de thema’s die in onze
grondwet zijn verankerd, is geëxplodeerd.
Inmiddels zijn vrijwel alle kantoren in meer
of mindere mate bezig met het thema ESG
en dat is natuurlijk een mooie ontwikkeling.
Toch hebben we qua cultuur nog steeds
een eigen signatuur en dat moet ook zo
blijven.”
Kennedy: “Toen wij net begonnen, hoorden
wij regelmatig van andere kantoren: het
gaat bijna iedere maatschapsvergadering

over jullie en dat gaat altijd zo: het begint
met hoe leuk jullie zijn, gevolgd door de
constatering dat jullie zo weinig verdienen.
Van dat laatste hebben we ons nooit wat
aangetrokken en in het eerste hadden ze
gelijk. Niet uit zijn op winstmaximalisatie
geeft zoveel ruimte om andere dingen te
doen.”
Linnemann: “Een mooi voorbeeld vond ik
indertijd de invulling van onze kerstkaart.
Over de uitvoering waren mensen óf heel
enthousiast óf zij waren er mordicus tegen.
Zelf zat ik in een andere categorie. Ik vond
ook wat van die kerstkaart, maar ik was
vooral blij dat ik bij een kantoor zat waar
je elk jaar wat van de kerstkaart mocht
vinden, omdat het zonder uitzondering
controversiële keuzes waren. Daar leerde
ik van dat je probleemloos kunt floreren in
een setting die wat afwijkend is. Het geeft
letterlijk en figuurlijk ruimte.”
Kennedy: “Het is precies de sfeer die wij
nastreefden met ons kantoor. Een omgeving waarin je mag afwijken zonder raar
aangekeken te worden.” Linnemann sluit
af: “Dertig jaar geleden zijn we begonnen
met de ambitie om als goede advocaten
de wereld om ons heen te dienen en misschien zelfs te verbeteren. En om bij alles
wat we doen nooit de menselijke maat en
sociale impact uit het oog te verliezen. Dat
blijven we onverminderd doen.”

