
1. Toegevoegde waarde
Ben je je bewust van je betekenis 
voor de klant, weet je wie die  
klant is?

2. T-shaped lawyer
Als advocaat ben je een ‘t-shaped 
lawyer’, heb je commerciële 
ervaring?

3. Sociale media
Zit je minimaal met een goed 
profiel op LinkedIn? Zijn er andere 
sociale media waar je je goed kunt 
profileren?

4. Elevatorpitch
Kun je in een minuut vertellen hoe 
je je kennis inzet voor klanten?

5. Bedrijfscultuur
Is er een duidelijk herkenbare 
missie en visie van kantoor, ken je 
die en kun je je ermee identificeren?

Checklist: hoe commercieel ben je?
Deze tien punten moeten op orde zijn voor een commercieel 
bewuste advocaat. Check ze en kijk waar er nog werk aan de winkel is:

6. Klantsegmentering
Kies je de soort klanten waar je 
inhoudelijk en qua interesse het meest 
bij past?

7. Branche
Ben je een echte specialist in bepaalde 
sectoren, ben je daar echt goed in?

8. Blogs
Publiceer je regelmatig een blogpost 
over meer dan je rechtsgebied? Ook over 
de ontwikkelingen in een branche en 
andere actuele onderwerpen?

9. Profiel
Is je biografie of profiel op orde voor 
de site, sociale media, pitches? Is het 
onderscheidend, persoonlijk en zegt het 
echt iets over jou?
 

10. Professionele overtuiging
Waar geloof je in, voor wat voor zaken ga 
je desnoods het hele weekend door?

Bel voor gratis intake Julius, Erik Jan of Floris

Scoor je op 3 of meer van de bovenstaande 10 punten een onvoldoende,  dan 
kunnen wij je verder helpen in de commerciële wasstraat. Boek nu een gratis 
telefonische intake. Nadat je door de wasstraat bent geweest, kan geen cliënt 
meer om je heen. 

Initiatiefnemers van de wasstraat

Floris ten Kate   
Orange Dolphins,   
social media-breed 
adviseur en specialist  
op LinkedIn. Zet 
mensen in hun online 
commerciële kracht. 
orangedolphins.nl
06-53602424

     ‘Je kunt de koude  
acquisitie buitenlaten 

 na de commerciële
 wasstraat’

Julius Scholten 
Maatwerkcontact, 
dagelijks in de weer met 
het beter positioneren van 
advocaten en notarissen 
met als doel de grip op 
de omzet te versterken. 
maatwerkcontact.nl 
06-13016419

Erik Jan Bolsius 
Jurist in communicatie, 
jurist en ervaren 
communicatieadviseur/ 
copywriter die 
advocaten helpt zichzelf 
beter te verkopen. 
juristincommunicatie.nl 
06-24799842
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