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Vilvoordse start-up Ask Q:
‘Hebben bedrijfsjuristen het
druk, dan gaat ons team hen
bijstaan’
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Marieke Van Driessche (l.) en Dieter Honoré zetten mee de bakens uit bij Ask Q. ©Tineke De Vos

De krapte op de arbeidsmarkt treft ook de juridische departementen van bedrijven. Het
advocatenkantoor Quinz lanceerde daarom de start-up Ask Q, die met een team
consultants structureel de werkdruk van bedrijfsjuristen opvangt. ‘Wij kunnen hen
weer laten shinen.’
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H
et kantoor van Ask Q in Vilvoorde straalt ambitie uit, verpakt in rust. Waar aan de ene kant

een hoop mensen naarstig zi�en te werken achter hun bureau, ogen andere
ruimtes nog opvallend leeg. 'Het is op de groei ingericht', stelt Dieter Honoré ons
gerust. 'Het gaat hard.'

Honoré is 'entrepreneur-in-residence' bij Ask Q, een start-up die is ontstaan in de
schoot van het naburige advocatenkantoor Quinz. Daar merkten ze dat ze van bedrijven
opvallend veel vragen kregen voor tijdelijke capaciteit, op momenten dat het er erg druk
werd met het afhandelen van contracten. Maar het advocatenkantoor had niet de juiste
structuur om met die vragen om te gaan.

DIETER HONORÉ
ENTREPRENEUR-IN-RESIDENCE ASK Q

Je kan gewoon harder werken wanneer het druk wordt, maar er zijn al
genoeg juristen met een burn-out.

'In plaats van die klanten weg te sturen zagen de vennoten van Quinz een kans om te
ondernemen', zegt Marieke Van Driessche. Er werd een afzonderlijk bedrijf opgericht met
een nieuw businessmodel. En Van Driessche, die zelf als advocaat aan de slag was bij Quinz,
kreeg de teugels van die nieuwe entiteit in handen.

Begin uw dag goed geïnformeerd.

Ontvang nu De Tijd Vandaag.

IK SCHRIJF ME IN

Elke dag (ma.-za.) via e-mail - Uitschrijven in één klik

TIP

Routineuze contracten

Die moet kort samengevat de capaciteitsproblemen oplossen waar steeds meer juridische
departementen mee kampen. Van Driessche: 'Van een legal counsel in een bedrijf wordt
verwacht dat hij zich bezighoudt met zaken als strategie, fusies en overnames. Het high
value-werk. Maar de facto slokken zaken als verkoop- of andere meer routineuze contracten
een groot deel van de tijd op.'



     

'Je kan dat dan proberen uit te besteden aan een advocaat, maar die hebben daar zelf weinig
capaciteit voor', vult Honoré aan. 'Of je kan extra volk aanwerven, maar dat is duur en duurt
vaak lang. Je kan ook harder werken, maar er zijn al genoeg juristen met een burn-out. Of je
kan een klassieke legal interim aanspreken, maar die relatie is niet duurzaam. Dat zijn
freelancers die je voor een bepaald project aantrekt en dan weer ziet vertrekken.'

Ask Q dacht een alternatief model uit, waarin een team consultants op structurele wijze de
werkdruk opvangt van juridische departementen. 'Je kan ons bekijken als een verlengstuk
voor het team bedrijfsjuristen', zegt Van Driessche. 'Op momenten dat het druk is, staan we
klaar om bij te springen in het meer operationele werk. Kalmeert het weer, dan zie je ons
weer even niet.'

'We ze�en iets unieks neer'

Dat model geeft bedrijfsjuristen de kans om zich weer te onderscheiden met hun werk. 'Om
te shinen', zo drukt Van Driessche het uit. En dat slaat aan. Ask Q werkt onder andere voor
farmabedrijven, het waterbedrijf Spadel en de verzekeraar Baloise.

In de negen maanden waarin Ask Q in 2021 actief was, boekte het 750.000 euro omzet en was
het meteen rendabel. Dit jaar moet de omzet doorstijgen tot 2 miljoen euro. Daarbij wordt
ongeveer elke maand iemand nieuw aangeworven. Ask Q mikt op zo'n 20 werknemers tegen
het einde van het jaar.

Honoré blinkt als hij het vertelt. Hij werd door Ask Q gevraagd om het management bij te
staan, vanwege zijn ervaring met ondernemen in de juridische wereld. Via zijn ondertussen
verkochte bedrijf Legal Forces kent hij het wereldje goed. 'Ik heb al aardig wat gezien, maar
dit verhaal voelt als iets uitzonderlijks', zegt Honoré. 'We ze�en iets unieks neer.'
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De zoektocht naar medicijnen is een hypercomplex proces waar opvallend veel verspilling bij komt kijken.
Met hogere wiskunde helpt het Waalse AI-bedrijf N-Side dat proces te optimaliseren. 'Er worden elk jaar…
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De bollebozen die de zoektocht naar medicijnen efficiënter maken
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Klein lichtlabo in Gooik zoekt oplossing voor grote wereldproblemen

https://twitter.com/share?&text=Vilvoordse+start-up+Ask+Q%3A+%E2%80%98Hebben+bedrijfsjuristen+het+druk%2C+dan+gaat+ons+team+hen+bijstaan%E2%80%99&url=https://www.tijd.be/de-tijd-vooruit/innovatie/vilvoordse-start-up-ask-q-hebben-bedrijfsjuristen-het-druk-dan-gaat-ons-team-hen-bijstaan/10396299
https://www.facebook.com/dialog/share?app_id=572391369962116&display=popup&href=https://www.tijd.be/de-tijd-vooruit/innovatie/vilvoordse-start-up-ask-q-hebben-bedrijfsjuristen-het-druk-dan-gaat-ons-team-hen-bijstaan/10396299
https://api.whatsapp.com/send?text=Vilvoordse%20start-up%20Ask%20Q:%20%E2%80%98Hebben%20bedrijfsjuristen%20het%20druk,%20dan%20gaat%20ons%20team%20hen%20bijstaan%E2%80%99%20https://www.tijd.be/de-tijd-vooruit/innovatie/vilvoordse-start-up-ask-q-hebben-bedrijfsjuristen-het-druk-dan-gaat-ons-team-hen-bijstaan/10396299
https://www.linkedin.com/shareArticle/?mini=true&source=https://www.tijd.be/de-tijd-vooruit/innovatie/vilvoordse-start-up-ask-q-hebben-bedrijfsjuristen-het-druk-dan-gaat-ons-team-hen-bijstaan/10396299&url=https://www.tijd.be/de-tijd-vooruit/innovatie/vilvoordse-start-up-ask-q-hebben-bedrijfsjuristen-het-druk-dan-gaat-ons-team-hen-bijstaan/10396299
mailto:?subject=Vilvoordse%20start-up%20Ask%20Q:%20%E2%80%98Hebben%20bedrijfsjuristen%20het%20druk,%20dan%20gaat%20ons%20team%20hen%20bijstaan%E2%80%99&body=https://www.tijd.be/de-tijd-vooruit/innovatie/vilvoordse-start-up-ask-q-hebben-bedrijfsjuristen-het-druk-dan-gaat-ons-team-hen-bijstaan/10396299
https://www.tijd.be/de-tijd-vooruit/innovatie/de-bollebozen-die-de-zoektocht-naar-medicijnen-efficienter-maken/10396077.html
https://www.tijd.be/de-tijd-vooruit/innovatie/klein-lichtlabo-in-gooik-zoekt-oplossing-voor-grote-wereldproblemen/10393870.html

