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‘Veranderbereidheid
            is de basis van onze 
      ontwikkeling’      ontwikkeling’                                                                                                               De klantbehoefte, de maatschappij 

en de juridische dienstverlening veranderen sneller dan ooit. Inspelen op trends als nieuwe 

samenwerkingsvormen, kennisdeling, digitalisering en maatschappelijke relevantie bracht 

Dirkzwager legal & tax veel waardering. “De onderscheidende veranderbereidheid van 

onze mensen is de basis. De wil én durf om ons verder te ontwikkelen zijn groot.”

e realiseerden de laatste jaren een aanzienlijke 
omzetgroei. Voor de helft is dat autonome 
groei”, vertelt Tom Vandeginste, bestuursvoor-

zitter. “De andere helft behaalden we door de samengang 
met fiscalisten, die geïntegreerd zijn in onze bestaande 
secties. Dan kom ik meteen op onze unieke positie in de 
regio. Met advocaten, fiscalisten en notarissen, ze zitten hier 
fysiek naast elkaar, bieden we de cliënt naast efficiëntie een 
compleet pakket diensten. Daarbij weegt kwaliteit zwaar.” 

Dirkzwager legal & tax in Arnhem en Nijmegen is met 
ruim driehonderd medewerkers de grootste juridische 
en fiscale dienstverlener buiten de Randstad. Er staat een 
stevig fundament, een innovatiegedreven én stabiele orga-
nisatie die ook in de toekomst voorop blijft lopen. 

Grotere zichtbaarheid
Een bewijs van de veranderbereidheid is het delen van 
specialistische kennis. Door het kennisplatform van 
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e realiseerden de laatste jaren een aanzienlijke 

groei”, vertelt Tom Vandeginste, bestuursvoor-

regio. Met advocaten, fiscalisten en notarissen, ze zitten hier 
fysiek naast elkaar, bieden we de cliënt naast efficiëntie een 

stevig fundament, een innovatiegedreven én stabiele orga-

Dirkzwager, met jaarlijks ruim duizend artikelen en 1,5 
miljoen bezoekers, en de talrijke events is de zichtbaarheid 
van Dirkzwager al jaren enorm vergroot. “Kennisdeling is 
dé grote motor van ons kantoor”, overtuigt Iman Stratenus, 
de nieuwe bestuurder-directeur. “Dit platform is tevens een 
vliegwiel voor het doorontwikkelen van onze organisatie. 
Het heeft een aanzuigende werking voor potentiële relaties 
en het binnenhalen van jong talent.” 

Vandeginste vult aan: “Iedere jurist wordt vanaf de eerste 
dag gestimuleerd om zijn of haar kennis te delen. Studenten 
gebruiken onze artikelen voor hun scriptie en cliënten 
vergroten hiermee regelmatig hun kennis. De hoge kwaliteit 
voorziet in een groeiende informatiebehoefte, waarin we 
ons voortdurend verdiepen.” 

Bij de meeste bedrijven staan digitalisering, nieuwe ver-
dienmodellen, samenwerkingsvormen en maatschappelijke 
relevantie hoog op de agenda. Zo ook bij Dirkzwager. “De 

DIRKZWAGER LEGAL & TAX   Tom Vandeginste en Iman Stratenus
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veranderbereidheid van onze mensen is groot. 
Dat blijft niet bij woorden, maar laten we ook 
écht in de praktijk zien. We bewegen mee met 
de cliënt”, constateert Stratenus. De organisatie 
is voortdurend in beweging. Samen met de 
medewerkers denkt hij na over de volgende 
fase en waar Dirkzwager over vijf jaar wil 
staan.

Aansluiten bij cliënt
De rol van juridische dienstverlening ver-
schuift volgens Stratenus richting preventie 
en strategisch advies. “Organisaties zijn 
steeds meer bezig met het vermijden van 
risico’s en toekomstige procedures, ook op 
actuele terreinen als privacy en cybersecurity. 
Bovendien krijgen we steeds meer een rol als 
bedrijfsadviseur en dat betekent ook dat de rol 
van onze specialisten verandert. Door snelle 
maatschappelijke veranderingen wordt ook 
leiderschapsontwikkeling belangrijker binnen 
advocatenkantoren.” 

Met zijn ervaring in transformaties helpt 
Stratenus medewerkers met hun groei richting 
een leiderschapspositie. Het begeleiden van 
millennials is een mooie uitdaging. Stratenus 
motiveert: “Zij hebben een ander wereld-
beeld. Millennials zijn minder volgzaam en 
zelfverzekerder. Materiële zaken tellen minder 
zwaar. Ze willen zich bovenal persoonlijk 
ontwikkelen.”
Vandeginste erkent de essentie van deze ver-
anderaanpak: “Ook bij onze cliënten werken 
steeds meer millennials. De samenwerking 

TOM VANDEGINSTE EN 
IMAN STR ATENUS: 

‘Veranderbereidheid 
en stabiliteit zijn 

bij Dirkzwager 
onderscheidend 

aanwezig’

met onze cliënten verandert steeds meer van 
vraag en antwoord naar een gelijkwaardigere 
relatie. Daarin sparren we en leren we van 
elkaar. We passen ons aan om goed aan te 
sluiten bij de cliënt.”

Multidisciplinaire teams
“Niet alleen kennis van wet- en regelgeving is 
belangrijk, maar ook aan branchekennis hech-
ten wij veel waarde. Die delen wij binnen onze 
multidisciplinaire teams”, legt Vandeginste uit. 
“Bijvoorbeeld de overname van een windpark. 
Je hebt een advocaat nodig die kennis heeft 
van de energiewetten. De notaris zorgt voor de 
juiste vastlegging. En de fiscalist weet hoe je 
dit op slimme wijze organiseert. Onze meer-
waarde is dat we er als team meer uit halen 
voor onze cliënten. Praktisch alle denkbare 
vragen van grote en middelgrote bedrijven en 
instellingen lossen we op.” Voor het slagen van 
multidisciplinaire teams is goed samenwer-
ken volgens Stratenus cruciaal, naast aanbod 
van voldoende specialisaties. Vandeginste: 
“Kennis delen is de eerste stap. De cliënt 
merkt dat disciplines goed samenwerken. We 
horen regelmatig dat onze communicatie goed 
verloopt.” 

Midden in samenleving
Dirkzwager staat midden in de samenleving. 
Het ondersteunt de cultuursector en veel 
medewerkers vervullen maatschappelijke 
rollen in besturen, binnen en buiten de 
juridische wereld. Stratenus: “Maatschappelijk 
relevant zijn neemt sterk toe, vooral onder 
jongeren. Ook wensen jongeren meer invloed. 
Deze tendens heeft Dirkzwagers inzichten 
veranderd. Zo zijn vorig jaar zeven nieuwe 
vennoten toegetreden.” De nieuwe 
bestuurder-directeur gaat tevens actief 
aan de slag met meer diversiteit en 
inclusiviteit binnen Dirkzwager. “We zijn 
initiator op tal van terreinen. Cliënten 
waarderen dit en herkennen zich hierin”, 
besluit Vandeginste.  

DEEL ONLINE

ven Tump, Directeur Boertien 
Vergouwen Overduin (BVO): 
“Professionals hebben nog steeds 

graag klassikaal onderwijs met interactie, 
maar tegelijkertijd is de leervariatie via online 
middelen en virtueel zeer in trek, óók omdat 
het technisch kan of in deze periode moet. 
De transitie van klassikaal naar blended 
onderwijs is daarmee aanzienlijk versneld. Het 
positieve effect van deze transitie op het leer-
vermogen van het individu en de organisatie 
staat hierbij voor ons centraal.”

Nieuwe middelen
“Van e-learning en coaching tot (virtuele) 
training – we combineren ze met als doel de 
beste prestatie. Hierbij hoort het stellen van 
vragen. Hoe leren mensen het fijnst en het 
best? Welke kwalitatieve leerinterventie past 
er goed bij? Vergeet ook de context niet: wat 
sluit qua leren aan bij de organisatie? De ene 
organisatie is verder dan de andere. Belangrijk 

is dat leidinggevenden ruimte pakken om 
leiding te geven aan leren en met collega’s een 
cultuur nastreven die maximaal voeding geeft 
aan ontwikkeling. Want die ontwikkeling zorgt 
voor een beter presterende organisatie in een 
wereld waarin omgeving, markten en techno-
logie steeds sneller veranderen.”

21st century skills
“Die verandering zorgt voor voortdurende 
uitdaging. Dit geldt voor teams en hun leiding-
gevenden, en voor het individu. En vooral nu: 
je moet meebewegen met de omstandigheden. 

Learning agility en growth mindset komen 
zo in een ander daglicht te staan. Er worden 
voortdurend nieuwe dingen gevraagd. Als je 
naar de zogenoemde 21st century skills kijkt, 
gaan de soft skills en de ICT-skills hand in 
hand. Je begrijpt dat dit een snelle ontwikke-
ling betreft waaraan je vanuit de organisatie 
leiding hebt te geven. Leidinggeven aan het 
leren wil daarbij zeggen: het faciliteren én 
begeleiden. Je wilt het leervermogen van het 
individu zo sterk mogelijk maken. Vaak is het 
dat de instroom en uitstroom volop aandacht 
krijgen. Maar hoe kijk je naar de zittende 
medewerkers? Hoe help je ze verder? Een 
mooie invalshoek is om naar het werk zelf te 
kijken; in de inhoud van het werk gebeurt het. 
Dan zie je snel welke skills om ontwikkeling 
vragen.”  

BOERTIEN VERGOUWEN OVERDUIN   Sven Tump

DEEL ONLINE

S ‘ Van e-learning en 
coaching tot (virtuele) 
training – combineer 
ze voor de beste 
prestatie!’
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                             omstandigheden“  Als leiders in trainingen weten

wij bij Boertien Vergouwen Overduin: het succes van organisaties wordt bepaald 

door de mensen die er werken. Continu leren is belangrijker dan ooit.” Dit besef is 

door covid-19 sterk gegroeid, blijkt uit een onderzoek van BVO en Opleiding.nl.


