
FACTSHEET ZZP-ADVOCAAT  

Hoe reageren?  

Stuur je motivatie en CV naar: hupkes@hupkesadvocaten.nl  

Inlichtingen: T 020 6963000, Marius Hupkes of Diederik Ruys 

Rechtsgebieden  

We zijn actief op de rechtsgebieden familierecht, arbeidsrecht, insolventie (schuldsanering & 
faillissementsrecht), algemeen verbintenissenrecht en MKB-praktijk. We zoeken een advocaat die 
actief is op één of meer van deze rechtsgebieden. Ben je nog niet zo lang advocaat dan zijn onze 
ervaren advocaten bereid hun know how te delen. Ben je al langer advocaat dan waarderen we het 
als je bereid bent je kennis te delen met onze jonge advocaten en mee te bouwen aan ons know how 
systeem.  

Profilering in de markt  

We richten ons op kleine en middelgrote ondernemers, ZZP’ers, vermogenden, particulieren en 
instellingen. We hebben enkele vaste relaties zoals vakbonden, die hun leden naar ons kantoor 
verwijzen en we hebben goed lopende spreekuren die zeer diverse zaken opleveren. Onze tarieven in 
betalende zaken liggen tussen € 120 en € 220 per uur. We behandelen ook toevoegingszaken (high 
trust). De verhouding betalende/toegevoegde zaken verschilt per advocaat.  

Wie we zoeken  

We zoeken een ondernemend ingestelde procesadvocaat met voltooide stage. Een zelfstandig 
werkende, communicatieve professional die graag collega’s om zich heen heeft, om elkaar te 
inspireren. Je bent bereid bij te dragen aan het succes van het samenwerkingsverband, bijvoorbeeld 
door artikelen te publiceren op de website. Een jonge generalist zonder eigen praktijk kan bij ons een 
vliegende start maken en zich later specialiseren. Maar je kunt ook een ervaren specialist met eigen 
netwerk zijn die de voordelen ziet van aansluiting bij een goed georganiseerd kantoor. Je hebt plezier 
in het vak, net als wij.  

De kantoororganisatie  

Het secretariaat ontzorgt de advocaten. Optioneel kun je zelf of via de praktijkstichting persoonlijke 
secretariële ondersteuning inzetten: er zijn extra werkplekken op het secretariaat. Het kantoor heeft 
een gezamenlijke marketing/acquisitiestrategie. Nieuwe cliënten die geen relatie zijn van een 
advocaat worden door de office manager aan een advocaat gekoppeld. Deze werkwijze levert veel 
werk op voor advocaten die onze gelederen versterken. 

Ons concept  

We hebben het concept van de kostenmaatschap “doorontwikkeld”: een centrale praktijkstichting 
huurt de kantoorruimte, verzorgt de inkoop en de facilitaire voorzieningen. Facturatie en 
debiteurenbeheer kan via de stichting, maar ook via je eenmanszaak. Door onze structuur kun je 
ondernemen met beperkt risico (geen aansprakelijkheid voor salarissen, huur kantoorpand e.d.). De 
startinvestering is laag. De kosten liggen vast voor een langere periode. Je kunt je eigen ontwikkeling 
bepalen en werk goed combineren et andere bezigheden. Je omzetdoel bepaal je zelf. De work/life 
balance is goed. Ben je nog geen ondernemer? Dan helpen we je met de start.  

ICT  



We geloven in goede ICT als manier om flexibel te kunnen werken. We werken via een server en 
desktops op de vaste werkplek en laptops voor flexibel werken. Inloggen kan ook thuis of onderweg 
via een beveiligde verbinding. Voor tijdschrijven en factureren gebruiken we een doorontwikkelde 
versie van Legal Eagle.  

Acquisitie & Marketing  

We verwachten van de nieuwe advocaat een persoonlijke visie op het acquireren van nieuwe 
cliënten. Dat neemt niet weg dat ons kantoor veel aanloop heeft en dat een starter bij ons kantoor 
direct aan de slag kan met binnenkomende nieuwe zaken. We vragen je regelmatig te bloggen of te 
vloggen omdat dat structureel bijdraagt aan de toestroom van nieuwe clienten. 

Situering  

We zijn nu ruim 13 jaar gevestigd in een kantoorgebouw naast het Okura Hotel. Er zijn beperkt 
mogelijkheden tot parkeren op eigen terrein (met optie op een extra plaats). Een extra parkeerplaats 
kost ca. € 2.500/jaar. De bereikbaarheid met het openbaar vervoer is goed. Op termijn is dat nog 
beter door de aanleg van de Noord-Zuidlijn.  

Contractvarianten  

We werken het liefste met contracten die gekoppeld zijn aan de huur van de kantoorruimte (1 april 
2020). Kortere looptijden of een tussentijdse opzegmogelijkheid zijn bespreekbaar, maar we hebben 
op termijn wel een voorkeur voor gelijke contracten. In het tarief zijn bijna alle kosten opgenomen, 
enkele praktijkgebonden kosten zijn uitgezonderd (zoals opleidingskosten). Het maandtarief bij een 
grote gedeelde kamer is € 1.800. Bij een eigen kamer geldt een ander tarief. In de kosten is de 
bijdrage aan de algemene marketing inbegrepen. Verder rekenen we eenmalig een 
entreevergoeding. 
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