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V oor Philip de Roos is deze 
wandeling naar het Vliegen-
bos in Amsterdam-Noord 

geen uitzondering. Onder het motto 
‘zitten is het nieuwe roken’ overlegt 
hij vaker tijdens een wandeling, 
of buiten op het dakterras bij het 
kantoor van De Roos Advocatuur 
en contractensite Legalloyd. Niet 
voor niets ook heeft zijn kantoor een 
personal trainer voor de advocaten, 
zijn er ‘zit-stabureaus’ en is er een 
fitnessruimte in het gebouw dat ze 
delen met muziekzender XITE. De 
Roos (sneakers, spijkerbroek, T-shirt), 
wil het in alle opzichten anders doen 
dan andere advocaten. Is hij eigenlijk 
nog wel advocaat? ‘Ja, de hele tijd. Ik 
ben specialist in ondernemingsrecht 
en heb me toegelegd op tech-bedrij-
ven. Disruptors en innovators zijn 

mijn klanten. Ik doe de financie-
ringen, onderhandelingen tussen 
aandeel houders, overnames; kortweg 
ruzie en fusie. Veel van die bedrij-
ven zijn opgebouwd door software- 
developers, anarchisten met een 
maatschappelijk betrokken inslag. 
Leuke mensen om voor te werken. 
Ik wil net als zij mijn kennis en talen-
ten inzetten voor  doelen waarvan ik 
denk dat ze de moeite waard zijn.’
De Roos werd intensief opgeleid bij 
Stibbe (‘in vier jaar maakte ik voor 
acht jaar aan uren’) en werkte daarna 
voor Google in Dublin. Samen met 
zijn vriendin had hij er ook een fiet-
senwinkel. ‘We gingen de fietsen-
markt wel even upshaken, maar dat 
was lastig, uiteindelijk draaiden we 
krap break-even. Het is zo veel werk 
om een fiets te verkopen, en na aftrek 

van alles houd je geen honderd euro 
over. Maar ik snap nu wel veel beter 
hoe een ondernemer denkt.’
Veel advocaten zeggen over zichzelf 
dat ze ondernemer zijn, maar dat 
ziet De Roos niet zo. ‘Dat je goede 
processtukken maakt, maakt je nog 
geen goede ondernemer. Dat word je 
pas als je echt risico’s neemt en gaat 
nadenken over inkoopkosten, het 
effi ciënter organiseren van pro-
cessen, acquisitie. De onder nemer 
bekijkt zijn business en scherpt 
continu aan. Het juridische werk is 
maar een deel, zoals de lopende band 
van de BMW-fabriek een onderdeel is 
van die hele onderneming die ook be-
staat uit finance, marketing, sales en 
HR. De advocaat die dat werk als iets 
voor fee-burners ziet, erkent niet dat 
een onderneming meer nodig heeft 
dan een goede lopende band. Kijk 
eens naar het Amerikaanse Axiom 
Law, die zijn het vak in een gigan-
tisch tempo aan het vernieuwen.’
Met de ervaring van Google startte 
De Roos Legalloyd, een contracten-
site voor ondernemers. De site begon 
als marktplaats, een Booking.com 
voor advocaten, maar dat sloeg niet 
aan. Te vroeg, volgens De Roos. ‘Het 
is niet mislukt, dat woord gebruik ik 
nooit. We hebben geleerd, en god-
zijdank hebben we iets geprobeerd.’ 
Om de site te financieren, schreef 

‘MISLUKT? DAT WOORD 
GEBRUIK IK NOOIT’
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Advocaat en ondernemer Philip de Roos (33) werkt aan de robotisering 
van zijn vak. Zo blij" het specialistenwerk over voor de advocaat. 

‘We automatiseren processen die anderen nog zien als maatwerk.’

Wie is Philip de Roos?

2006-2010: Advocaat Stibbe

2010-2011: Sales bij Google (Dublin)

2010-nu: Oprichter Legalloyd, legal selfservice

2011-nu: De Roos Advocatuur

2016: Vermeld op de lijst 35 onder de 35

Samenwonend, twee kinderen.
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hij zich ook weer in als advocaat. 
Eerst als zelfstandige, maar inmid-
dels werkt hij met acht advocaten. 
Legalloyd haalde vorige zomer vijf 
ton op bij investeerders. ‘Klanten van 
de advocatenpraktijk verwijs ik voor 
contracten vaak door naar Legal-
loyd. Wij vinden er niks aan om de 
zoveelste managementovereenkomst 
op te stellen, dus die staan op de site.’ 
Legalloyd is de huisarts, De Roos Ad-
vocatuur de specialist, zo schetst hij 
de verhouding tussen die twee. ‘Een 
advocaat moet geen huisarts willen 
zijn, je bent te vaak een stom templa-
te aan het invullen en vraagt er toch 
veel geld voor.’ De stelling dat zijn 
contracten niet goed zijn, wimpelt hij 
weg. ‘Ze komen van hoogstaande ad-
vocaten die onderdeel zijn van mijn 
avontuur. Zij geloven dat je templates 
zo beschikbaar kunt stellen, want 
hun business is het advies erom-
heen.’ Omdat het advocatenkantoor 

en Legalloyd bij elkaar zitten, heeft 
de site backing van advocaten. ‘Dat is 
goed voor de juridische en academi-
sche tucht. En voor de advocaten is 
het leuk dat we boven op de robotise-
ring van het vak zitten. We automati-
seren processen die anderen nog zien 
als maatwerk. Legalloyd richt zich 
op ondernemers die nu niks rege-
len, omdat advocaten het onnodig 
duur en moeilijk maken.’ De Roos 
verwijst naar Amerikaanse sites als 
LegalZoom en Rocketlawyer om te 
onderbouwen dat Legalloyd gaat luk-
ken. ‘De investeerders zien een markt 
die van de ouderwetsheid aan elkaar 
hangt. Ze verwachten disruptie. 
Als dat gebeurt, willen ze erbij zijn. 
Voorspellen is moeilijk, maar ik ben 
er heilig van overtuigd dat het uitein-
delijk gaat gebeuren. Ik geloof dat je 
met technologie heel toegankelijke 
juridische producten kunt maken 
waarmee massa’s mensen zelf hun 

juridische zaken kunnen regelen.’
In een stevig tempo wandelt hij over 
de Nieuwendammerdijk. Idyllisch, 
maar ook wat ouderwets voor een 
foto. Nee, dan liever een urban 
achtergrond. Op een oude scheeps-
werf, met uitzicht op het IJ, vertelt 
De Roos hoe hij tijd maakt voor gezin 
en sport. ‘Ik ben heus ambitieus, we 
willen er een commercieel succes 
van maken, maar wij hebben ook een 
winstmaximering. Als je dat gehaald 
hebt, zijn de kosten betaald, heeft 
iedereen heerlijk gewerkt en heb-
ben ze allemaal hun loon gekregen. 
Hoe rijk wil je zijn, wat zijn je targets? 
Het gaat niet om uren, maar om 
resultaat, de impact die je maakt 
met de uren die je hebt. De slimme 
dingen en de inzichten komen vaak 
als je je verveelt, als je andere dingen 
doet en je hersens in de lummelstand 
staan. Druk zijn is totaal niet cool, 
een maatstaf voor niks.’

‘Slimme dingen 
verzin je als je 
hersens in de 
lummelstand 
staan’


