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P as gaandeweg de rit ontdekten 
we op hoeveel plekken de 
naam Buruma voorkwam,’ 

zegt Edward de Bock (51) lachend. 
‘Je weet dat het op de gevel staat, en 
op blocnotes en pennen. Maar op 
de meest gekke plekken komt die 
naam toch weer tevoorschijn, van 
koektrommels tot wandbekleding. 
Uiteindelijk is het goed gekomen, 
iedereen was heel betrokken om de 
overgebleven “ Buruma’s” te melden 
en te laten vervangen.’
De Bock woont en werkt in Amster-
dam, maar is ook regelmatig op de 
grote vestiging van het kantoor aan het 
Rotterdamse Weena, zo’n beetje naast 
het station. ‘Met onze merkbelofte 
Going beyond willen we zeggen dat 
we het net wat beter doen dan onze 
concurrenten en dat we er op kritieke 
momenten voor klanten zijn,’ verklaart 
De Bock de nieuwe positionering.

Je onderscheiden van de andere grote 
kantoren lijkt een lastige exercitie, 
want waarin verschilt de top vijf nou 
echt? Dat beaamt hij: ‘De punten van 
overeenstemming tussen kantoren 
die in dezelfde league spelen, zijn 
betrekkelijk groot. Vergelijk het 
maar met Duitse auto’s. Ze hebben 
vier wielen, een heleboel staal, veel 
knopjes en zijn oerdegelijk. Toch 
krijg je een ander gevoel bij een 
BMW of een Mercedes. Ook in de 
advocatuur zijn er aanmerkelijke 
verschillen in sfeer en stijl. We zijn 
een heel Nederlands kantoor met 
een internationale outlook, poten 
in de modder, doe maar normaal. 
Het ene kantoor staat bekend om zijn 
grote wetenschappelijke ambitie, 
het andere om de wat corporale 
sfeer. Wij zijn minder uitgesproken, 
maar bij Houthoff heerst een 
buitengewoon vriendelijk klimaat, 

men helpt elkaar graag, we hechten 
aan teamwork.’
Op de tegenwerping dat zelden een 
kantoor beweert dat bij hen níét in 
teams wordt gewerkt, reageert hij 
direct: ‘Maar je moet het ook laten 
zien. Teamspirit wordt er hier vanaf 
dag één ingeramd. Als een collega 
hulp nodig heeft, doe je een extra 
stap. Ook hebben we een strikt vier-
ogenprincipe, wat betekent dat alles 
van enige importantie door twee 
advocaten wordt bekeken. Ook als 
dat niet-declarabel is, want je gaat 
natuurlijk niet een klant op dubbele 
kosten jagen.’
In de recente Going beyond-adverten-
tiecampagne van het kantoor stond 
De Bocks portret en dat van andere 
partners paginagroot in Het Financi-
eele Dagblad. Hij lacht erom: ‘Ook mij 
is ijdelheid niet vreemd, maar ik 
vond het wel geruststellend dat ik 
de foto aantrof op het dartbord van 
mijn zoon, terwijl hij pijltjes in mijn 
neus gooide.’
Over de kosten van de operatie doet 
De Bock luchtig. ‘Ik weet het niet pre-
cies. Nee, zeker geen miljoenen, wel 
een paar ton. Maar je doet toch regel-
matig aan externe marketing, dat was 
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nu iets intensiever. En de vernieuwing 
van de website was al begroot.’

AMBITIEUS
Houthoff heeft circa driehonderd 
juristen op de loonlijst, zowel 
advocaten, notarissen als belasting-
adviseurs. Hoeveel ‘poten in de 
modder’ Houthoff ook heeft, het 
kantoor is niet snel tevreden, stelt 
De Bock. ‘We zijn erg ambitieus, 
het moet altijd beter. We willen 
nog mooiere klanten bedienen, 
nog betere mensen hebben en ons 
comfortabel nestelen in de absolute 
top, het beste kantoor van Nederland 
zijn.’ De Bock is naast managing 
partner ook advocaat arbeidsrecht. 
‘Je verdient geloofwaardigheid als 
bestuur, omdat je ook nog hard 
rent voor die praktijk. Ik geloof 
wel in het adagium wie schrijft, 
die blijft.’ Hoeveel hij werkt? ‘Ik tel 
mijn uren nooit, behalve als ze 

declarabel zijn.’ Met de tarieven 
van de Zuidas-advocatuur verdwijnt 
het eenvoudiger werk. ‘Vroeger 
deed je een reorganisatie en alle 
daaruit voortvloeiende individuele 
ontslagaanvragen, nu doe je het 
medezeggenschapstraject, de onder-
handelingen met de vakbonden en 
je maakt een raamwerk voor het 
overige werk, waarna je klant de bulk 
oppakt.’ Hij vertelt geestdriftig over 
zijn vak. ‘Als je het vertrouwen krijgt 
van klanten en je kunt in de top van 
de markt opereren, dan beleef je er 
ontzettend veel lol aan. Die bestaat 
er voor mij uit dat ik op kritieke 
momenten in het leven van mensen 
en bedrijven naar binnen kan kijken. 
Het is kortcyclisch werk en gaat 
daardoor nooit vervelen. Soms ervaar 
je de macht van de pen of het woord, 
dan maak je daadwerkelijk verschil 
in een zaak. Dat is verslavend.’
Terwijl hij schuilt voor de regen bij 

het oude stadhuis van Rotterdam, 
staat hij wat langer stil bij zijn advo-
catenwerk. ‘Ik zit veel in de ontslag-
praktijk van bestuurders van grote 
ondernemingen die ik of bijsta, of 
moet ontslaan, afhankelijk van wie 
de klant is. Die zaken halen de krant, 
zijn soms spannend vanwege de ego’s 
die een rol spelen. Als je kijkt naar 
het rijtje topontslagen in Nederland, 
krijg ik daar denk ik mijn fair share 
van, maar dat geldt ook voor een 
aantal anderen. Ik wil daar niet mee 
te koop lopen, mijn klanten zijn 
gebaat bij zo min mogelijk aandacht.’ 
De Bock vertrouwt erop dat zijn 
trackrecord ‘in het vak’ wel bekend is. 
Net als het kantoor dat hij leidt, wil 
de advocaat nog lang in de voorhoede 
meedraaien. ‘Ik ga mijn 28ste jaar in, 
behoor tot het meubilair.’ Tevreden: 
‘In die tijd is ons kantoor veranderd 
van een plezierig, middelgroot kan-
toor, tot een speler van formaat.’
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wordt er hier
vanaf dag één 
ingeramd’
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