- Werken -

Norton Rose Fulbright:
op naar een
nieuwe duurzame
wereld

Norton Rose Fulbright heeft meer dan 4.000 advocaten
en 52 kantoren, waaronder 11 in de Verenigde Staten en 1 in
de iconische Rembrandt Toren in Amsterdam. Dit full service
advocatenkantoor staat daarmee in de top 10 van grootste
kantoren wereldwijd. Managing Partner Daphne Broerse:
‘Veel van onze cliënten ondernemen in de vastgoedbranche.
Samen met hen gaan wij voor een nieuwe
duurzame (werk)wereld.’

Met cliënten werken jullie aan een ‘nieuwe duurzame (werk)wereld’, hoe ziet die wereld eruit?
‘De situatie van de afgelopen maanden heeft een enorm
impact op ons allemaal. Je kunt de werkende stad van
de toekomst niet meer op dezelfde manier zien als een
paar maanden geleden. Organisaties passen zich nu
wereldwijd in een rap tempo aan. Ineens moeten we
massaal vanuit huis werken. Dat vergt creativiteit en
flexibiliteit. De corona-crisis maakt ons, nu meer dan
ooit, duidelijk dat de manier waarop onze kantoren
functioneren niet meer van deze tijd is. Met z’n allen op
één plek werken is ineens passe. Massaal ondervinden
we de voor- én nadelen van het thuiswerken. Dat heeft
impact op hoe we het kantoor in de toekomst gaan
beleven. Ja, kantoren blijven een belangrijke rol spelen,
maar die rol wordt na deze crisis volstrekt anders
ingevuld.’

‘Het is niet
langer : what’s
in it for me,
maar: whats’
in it for us’

Volstrekt anders, vertel…
‘Tijdens deze crisis missen mensen massaal één ding.
En nee, dat is niet hun plekje op de Zuidas. Het is het
sociale aspect, hun collega’s om mee te sparren. De
technologie van nu biedt ons de mogelijkheid om op
afstand contact met elkaar te hebben, maar dat blijkt
onvoldoende. Het menselijke contact is onmisbaar
voor een goede werksfeer en het creatieve proces.
Het kantoor van de toekomst zie ik dan ook meer als
‘ontmoetingspek’, toegewijd aan projecten. Ik voorzie
ruimte voor projectkamers, veel slimme technologie en
plaats voor sociaal contact.’
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Welke innovatie gaat nú het verschil maken?
‘Wij hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden. Er
zijn al zo veel slimme tools. Daar kunnen we nu écht
gebruik van gaan maken. Neem bijvoorbeeld alle fijne
beltechnieken, zoals FaceTime en Skype, die visuele
verbinding op afstand mogelijk maken. Maar ook onze
eigen ‘Newcastle hub’ waarin op dit moment meer dan

honderd mensen nieuwe manieren van werken bedenken
én uitvoeren. Daar kunnen we nu écht mee aan de slag.’

Hoe kijk je nu, in tijden van crisis, naar de toekomst?
‘Natuurlijk brengt deze tijd veel angst en onzekerheid
met zich mee, maar ik zie ook mooi dingen. Neem de
prachtige verstilde beelden van de steden. Ik vind het
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ontzettend interessant om te zien wat deze situatie voor
het klimaat betekent. Het is nu zaak om deze crisis te
boven te komen, maar daarna is het belangrijk om hier
lessen uit te trekken. Hoe geven we de levende stad
opnieuw vorm? Hoe brengen we de economie en het
klimaat met elkaar in balans? En hoe maken we de
levende stad nog leefbaarder? Het is niet langer: what’s
in it for me, maar: what’s in it for us. Dat omdenken
vind ik reuze interessant. Daar draag ik, vanuit Norton
Rose Fulbright, graag mijn steentje aan bij.’

Hoe draagt Norton Rose Fulbright bij aan zo’n
nieuwe duurzame (werk)wereld?
‘Duurzaamheid is één van de grootste speerpunten
van ons kantoor in Amsterdam. Daarom sloten wij
ons recentelijk aan bij het ‘UN Global Compact’:
‘s werelds grootste initiatief op het gebied van
duurzaam ondernemen, voorgezeten door de
Secretaris-generaal van de VN. Door lid te worden,
binden wij ons publiekelijk aan de universele
duurzaamheidsdoelstellingen op het gebied van
mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding.
Daarnaast biedt het lidmaatschap ons een duidelijk
kader voor het ‘duurzaamheid denken en handelen’
en bevordert het de transparantie en verantwoording
richting onze stakeholders. Voor zover wij weten, zijn wij
het eerste advocatenkantoor in Nederland dat zich heeft
aangemeld als ondertekenaar van de UNGC. Iets om
trots op te zijn!’

Tot slot: nog een mooie wens voor de toekomst?
‘Als je het hebt over dat wat trendy en veelbelovend
is, noem ik de energietransitie: de mogelijkheden om
vastgoed te verduurzamen. We zijn al een stap verder
gekomen, maar er is nog zo veel te winnen. Ik zie heel
veel enthousiaste startups om mij heen die écht verschil
willen en kunnen maken. Hen koppelen wij graag aan de
grotere vastgoedontwikkelaars. Als we die twee werelden
met elkaar verbinden, dan creëren we samen een betere
wereld. Daar krijg ik héél veel energie van!’ ■
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