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Marcel Willems
2017-nu:  Managing partner Fieldfisher Nederland

1992-2017: Oprichter en partner Kennedy Van der Laan

1988-1992: Advocaat Van Doorne

  Getrouwd, drie kinderen

I k was ongemerkt afstand aan het 
nemen. De mensen vond ik nog 
steeds leuk, het werk ook, maar 

alles wat er bij de organisatie van het 
kantoor kwam kijken, gleed een beet-
je langs me heen.’ Advocaat Marcel 
Willems (54) legt rustig uit waarom 
hij zijn kindje verliet, want als een 
van de oprichters beschouwt hij 
Kennedy Van der Laan zeker zo. ‘Een 
medewerkster verwoordde het tref-
fend toen ze hoorde dat ik wegging: 
“Goh, maar Marcel, jij hoort bij het 
meubilair.” Ik vond het erg lief dat ze 
dat zei, want het geeft aan dat ik echt 
als onderdeel van het geheel werd 
beschouwd en dat het zonder mij an-
ders zou worden. Maar tegelijkertijd 

was dat precies de reden waarom ik 
verder wilde. Ik had het gevoel dat ik 
geleidelijk aan begon stil te staan.’
Het nieuwe kantoor, de Nederland-
se vestiging van het internationaal 
snelgroeiende kantoor Fieldfisher, 
heeft een prachtig uitzicht over De 
Amstel. Willems heeft nog wel tijd 
in zijn agenda voor een wandeling. 
‘Gelukkig zit mijn agenda niet direct 
bomvol, want er komt best wat kijken 
bij zo’n nieuw kantoor, ook al hebben 
we ondersteuning vanuit Engeland.’ 
Willems noemt de visitekaartjes, het 
vullen van de website, IT. ‘Maar we 
staan ook zelf de bureaus in elkaar te 
sleutelen,’ vertelt hij bij het verla-
ten van het gebouw. Het geeft hem 

energie: ‘Mouwen opstropen, gaan! 
Ik ben met een stel gelijkgestemde 
zielen weer echt aan het bouwen. 
Nee, het is niet stressvol. We kennen 
en vertrouwen elkaar. We weten wat 
voor praktijken we hebben.’
Willems wil niet veel weten van een 
unieke positionering of een ambiti-
eus statement bij de start van het kan-
toor. ‘Ik hou niet van machogedrag, 
laat mij mijn werk maar goed doen. 
Als mensen daar tevreden mee zijn, 
ben ik blij. Wij gaan niet de aardver-
schuiving in het Nederlandse advo-
catuurlijke landschap betekenen. 
Dat is mijn ambitie ook niet. Ik help 
mijn klanten heel goed, en dat is het. 
Ik denk niet dat je je als advocaten-
kantoor zo kunt positioneren dat je 
je echt onderscheidt van andere kan-
toren in exact dezelfde markt. Korte 
lijnen, snelheid, helder communice-
ren, wellicht zijn het platitudes, maar 
dat is wat we leveren.’
Bij een ander groot advocatenkan-
toor wilde hij niet werken, want dat 
zou meer van hetzelfde zijn, maar 
een nieuwe vestiging opzetten onder 
een internationaal kantoor is anders, 
vindt Willems. ‘Ik kende Fieldfisher 
al lang, werkte regelmatig met ze sa-
men. Zij hadden Nederland hoog op 
de prioriteitenlijst staan.’ Het heeft 
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voordelen om niet helemaal opnieuw 
te beginnen, merkt hij. ‘We hebben 
direct naamsbekendheid en kunnen 
terugvallen op een grote organisatie. 
Er komen veel nieuw zaken uit het 
netwerk. We hebben ons aangesloten 
omdat we overtuigd zijn van de kwali-
teit van het kantoor en de mensen 
die er zitten. Ik schuif met het volste 
vertrouwen zaken naar ze door. Veel 
eerder dan naar los-vaste contacten 
die ik eens bij een congres ben tegen-
gekomen, of tijdens een dinertje.’ 
Het Fieldfisher netwerk bestaat uit 
zestien kantoren in acht landen en 
groeit snel, net als de omzet. Die 
steeg vorig jaar met 34 procent naar 
198 miljoen euro. ‘We dragen geen 
omzet af, want we zijn een zelfstan-
dig advocatenkantoor. Wel zijn we 
lid van de Swiss Verein, waar Field-
fisher LLP ook lid van is, samen met 
de Chinese en Italiaanse vestigin-
gen. Daar betalen we een lidmaat-
schapsbijdrage voor.’
Het idee dat hij na 25 jaar hard wer-
ken als partner bij een groot kantoor 

‘Ik had het gevoel 
dat ik geleidelijk 
aan begon stil 
te staan’

ook kan kiezen voor een wat rustiger 
bestaan, lijkt voor Willems ondenk-
baar. ‘Ik ben advocaat omdat ik het 
leuk vind. Het is zo’n heerlijk vak.’ 
Hij haalt de zestig uur in de week wel, 
onder andere door te werken in de 
stiltecoupé in de trein op en neer van-
uit woonplaats Velp, maar relativeert 
het aantal uren ook. ‘Nadenken over 
de toekomst van kantoor of wandelen 
met een journalist is ook werken.’ Hij 
wilde eigenlijk de diplomatieke 
dienst in, maar viel voor de advoca-
tuur tijdens een studentenstage in 
Berlijn. ‘Daar werd ik verliefd op het 
vak. Het sprankelende, elke keer weer 
nieuwe dingen, je komt met de meest 
uiteenlopende mensen in aanraking, 
ontzettend leuk. Je denkt juridisch, 
maar ook heel praktisch. Ik kan voor 
een geschil een schitterende juridi-
sche oplossing bedenken, maar moet 
me altijd afvragen of mijn cliënt er 
ook iets aan heeft. Alleen juridisch 
naar zaken kijken, lost niks op.’ Hij 
noemt het voorbeeld van een cliënt, 
directeur van een bedrijf dat niet 

goed liep, die bij het nemen van een 
lastige beslissing bang was voor 
bestuurdersaansprakelijkheid. ‘Die 
cliënt vroeg mij welke risico’s hij 
liep. In plaats van een dik memo te 
schrijven met alle voors en tegens, 
heb ik mijn bevindingen kort op 
één A4 gezet. Hij wilde namelijk 
helemaal niet de risico’s in kaart 
hebben, maar hij had hulp nodig 
bij het beslissen. Je kunt als advo-
caat niet voor je cliënt beslissen, 
maar ik heb wel gezegd wat ik zou 
doen als ik in zijn schoenen stond. 
Daar was hij enorm mee geholpen.’
Aan De Amstel, terwijl een groep 
kinderen een frisse duik neemt in 
de rivier, vertelt Willems hoe hij 
uitkijkt naar een meeting met zo’n 
honderdvijftig Europese partners 
van Fieldfisher, in de loop van 
juni. ‘Het kriebelt weer ouderwets. 
Ik merk het ook aan de mensen in 
mijn omgeving. Ik heb al verschil-
lende keren gehoord dat ze zien dat 
ik lekker in mijn vel zit de laatste 
tijd. Dat klopt helemaal.’


