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Elke industrie heeft tegenwoor dig haar digitale vernieuwers, en in het juridische vak is La-
w Gives een van de meest belof tevol le. De start-up van de naar San Fran cisco uit geweken
'digital lawyer' Pie ter Gunst is virtueel het groot ste ad vocaten kantoor ter wereld. 'Als je
een cliënt kan helpen die zwaar in de shit zit: daar doe je het voor.'
Niet alle veel be lo vende start-ups in San Francis co heb ben een luch tige loft als kantoor. Pie ter Gunst en
zijn Brit se cos tich ter Tony Lai kozen voor de kel der van een impo sant vic to riaans huis met klas sie ke de-
co ratie en krakende vloe ren. Een plek met karakter, en niet al leen van we ge het inte rieur. De be wo ners,
Lai is een van hen, doen aan co hou sing en staan ge zamenlijk in voor een vre de volle gang van zaken.
Daarvoor spelen ze met ver schil len de vor men van be stuur. 'De ene maand is het hier een de mo cratie en
be slis sen ze alles in on derling overleg. De ande re maand een dic tatuur, en dan heeft één ie mand het voor
het zeg gen', legt Gunst uit. 'Een expe rimente le ge meenschap, dat past wel bij ons.'
De 29-jarige Gente naar staat in de keu ken worst met eie ren en bagels te pre pare ren als we elkaar zien op
een maan dag ochtend om 8 uur. Dat was de af spraak: een vroeg ge sprek, en hij zou ont bijt en kof fie ver-
zorgen. 'Ik heb me voorge no men op nieuw drie keer per dag te eten. Dat lukt niet al tijd, als ik eenmaal op
werk ge concen treerd ben. Toch is het heel be langrijk, want een be drijf op bou wen is een marathon en
geen sprint. Dus ont bijt meetings zijn ide aal', zegt Gunst. Hij noemt zich zelf een 'di gital lawy er', naar aan -
lei ding van zijn twee grote pas sies: recht en tech no lo gie. Dat is ook de basis van zijn be drijf Law Gives, een
dienst die ernaar streeft ad vo caten beter toe ganke lijk te maken voor mensen die ju ridische hulp nodig
heb ben.
Via Law Gives kunnen mensen online een verzoek indie nen, waarna ze via het al go rit me van Gunst in con-
tact ge bracht worden met een advo caat die expertise heeft in dat spe cifie ke probleem. Sinds de op richting
in 2012 zijn al meer dan 1.000 ju ris ten aange slo ten van over heel de Vere nig de Staten. Daarmee is Law -
Gives, dat voorlo pig zes perso neelsle den telt maar snel wil groei en naar tien, virtu eel het groot ste ad vo ca-
ten kan toor ter we reld. Een uit breiding naar Eu ro pa staat in de stei gers. Met het vernieu wende idee haal -
de Gunst eer der dit jaar de lijst van het za kenblad Forbes met meest be lof te volle men sen jonger dan 30
op het do mein van recht en be leid.
De inspi ratie voor Law Gives kwam onder meer uit het pro bono-werk dat Gunst vlak na zijn stu dies deed
aan de balie in Brus sel, als sta giair bij het top kan toor DLA Piper. 'Ik zat wel eens in de kel ders van Brus -
sels Airport, waar cellen zijn voor mensen die het land niet in mogen. Of ik deed zaken van men sen die
hun interne t re ke ning van 100 euro niet konden be talen. Stuk voor stuk persoonlijke drama's. Daar zie je
dat mensen echt ge hol pen kun nen worden met heel eenvoudige ju ridische hulp. Maar in de plaats krij gen
ze een snot neus zon der prak tijkervaring. Het werd me snel dui de lijk dat toe gang tot het rechts sys teem
een il lu sie is voor heel veel mensen, of het nu in België is of in de VS.'
Gunst ver huis de naar Cali fornië om met een beurs te gaan stu de ren aan Stanford, het acade mische hart
van Si li con Val ley en een van de hoogst aange schre ven universi tei ten van de Vere nig de Staten. 'Je weet
per de finitie dat je samenzit met straf fe mensen. Ik herinner me nog dat ik op een van mijn eerste dagen
in een cursus Ad van ced Pa tents zat, waar we in een groep van dertig stu den ten dis cus sieerden over de pa -
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ten teer baarheid van mense lijk DNA. Dat was onge loof lijk intimide rend als Belg, zeker omdat ik nog maar
amper meekon met het jargon.'
Is het aan Stan ford dat het begon te krie be len om te on derne men?
Gunst: 'Ik denk dat het on derne merschap wel ergens in me zat, maar ik weet niet of het was ont kiemd als
ik niet naar hier was ge ko men. Op mijn twaalf de knut sel de ik met een vriend al 'web pro jects' in el kaar,
dus ik was al tijd een beet je een hac ker. De hele infra structuur van Stanford is ge richt op onderne mer-
schap. Je hele stu die is er een voorbe reiding op. Je kan bijvoorbeeld zon der pro bleem tijdens je stu dies
een be drijf starten. Dan zet je ge woon je stu dies op pauze. Dat wordt zelfs volop aan ge moe digd. Als het
lukt: fan tastisch, dan wordt er mis schien na tien jaar een ge bouw naar je ge noemd. Zo niet ga je ge woon
weer stu de ren. Het is hier moeilijk om het onderne mersvirus niet te krij gen, om niet iets te wil len probe -
ren. Maar het blijft na tuurlijk moeilijk om ver te ge raken.'
U leerde er uw cos tich ter ken nen. Wat hebt u ge meen?
Gunst: 'Op mijn eerste dag aan Stanford leer de ik Tony kennen. We slo ten de avond af door tegen el kaar
te zeg gen: 'Wij gaan nog iets doen later.' De klik was er met een. We waren bei den ge fascineerd door de la -
ten te markt van mil joe nen mensen die niet de juis te toe gang heb ben tot ju ridische diensten omdat dat te
veel kost. In de VS al leen wordt die markt op 45 mil jard dol lar ge schat.'
U wordt wel eens de Uber of Airbnb van de ad vo catuur ge noemd, in lijn met de tal lo ze ande re start-ups
hier die de Uber of Airbnb in hun domein zou den zijn. Houdt die verge lijking steek?
Gunst: 'We zit ten in een complexe, ge re gu leer de indu strie. Vertrou wen is be langrijk, nog meer dan bij-
voorbeeld bij Uber of Airbnb. We maken een markt plaats die veel meer compo nenten heeft dan die voor
een au to rit of een overnach ting. Voor ons is het be langrijk dat we elke ju rist in onze database goed kun -
nen ve rifiëren. Je moet dat vertrou wen creëren. Waar om zou je je ju ridische pro bleem delen met die ene
persoon, maar niet met de ande re? It's all about creating that trust in the market place.'
'Ten twee de pro be ren we zo veel moge lijk te standaardise ren. Stel, je wil de ad ministratie doen om een
be drijf op te richten. Dat is een pro ces dat je in vaste stap pen kan gie ten en waar je op basis van data een
prijs op kan kle ven. Daarom wordt de ju ridische hulp nog niet nood zake lijk goed ko per, maar de trans pa-
rantie over prijzen is een grote stap. Het is onge loof lijk moeilijk om online te vinden wat bepaalde ju ridi-
sche dienst verle ning gaat kos ten.'
Is er ook vraag van ju ris ten naar uw systeem?
Gunst: 'Voor ju ris ten is het een groot voordeel dat ze via ons hun tijd op timaal kun nen be nut ten met
cases die hen op het lijf ge schre ven zijn. Dat kan hen ertoe aan zetten hun ta rie ven te laten zakken. Boven-
dien be ginnen steeds meer ad vo caten met een flat fee te wer ken. Je betaalt één bedrag, en geen extra's
per uur. Ik heb met dui zenden onderne mers ge praat die bang zijn om te bel len naar een ju rist omdat het
te veel kost. Omdat de tel ler loopt. Het is veel minder stres se rend te werken met één prijs, waarna je zo
vaak en zo lang als nodig je ad vo caat kan consul te ren, zonder ver ras singen. Hoe meer je kan standaardi-
se ren, hoe meer je vol gens dat model kan werken.'
Is de ju ridische indu strie rijp voor een be drijf als Law Gives, dat het vak com pleet anders be nadert?
Gunst: 'De dis ruptie ge beurt met of zon der ons. De re ali teit is dat meer dan 80 pro cent van de men sen
die op zoek gaan naar ju ridische hulp onli ne be gint. Dat gaat er niet minder op wor den. Er is meer con-
currentie, en de consu ment is intus sen ge wend on line hulp te vinden, en wel met een. Een ju rist die nog
wil mee zijn, kan dat niet ne ge ren. Met de software die wij bou wen kun nen ju ris ten inspe len op de ver -
wachtingen die een consu ment vandaag heeft, en mee spe len op die ene glo bale market place: het inter-
net.'
'Nu, de ju ridische indu strie is heel ge frag menteerd. Er zijn geen we reld marktlei ders in de ad vo catuur. Ik
denk dat dat zo zal blij ven. We maken onszelf niet wijs dat wij ooit zo'n machts po sitie gaan verwerven.
Maar we kun nen wel top klas setech no lo gie verko pen.'
U hebt de soft ware achter La w Gives gebouwd nadat u uzelf hebt leren pro gramme ren. U geeft ook pro-
grammeercursus sen aan Stanford voor rech ten stu den ten. Bent u er voor stander van om van pro gramme -



ren een verplicht school vak te maken?
Gunst: 'Onderwijs is een van de vele dingen in onze maat schap pij die al duizend jaar het zelf de wer ken.
Dertig kinde ren in een klas, al le maal luis te ren naar de meester, in het zelf de tempo, on af hanke lijk van
hun capacitei ten. Ik denk dat het be langrijk is stu den ten individu eel te motive ren om hun pas sie ach terna
te gaan. In België leg gen we veel na druk op het leren van talen. Pro gramme ren is een van de be langrijkste
talen die kinde ren en studen ten kun nen leren. Het geeft kin de ren de capaciteit om hun persoonlijke crea-
tiviteit in iets tast baars om te zetten. Ik ga niet zeg gen dat het een vast onderdeel van het curricu lum moet
zijn, maar we zou den er zeker goed aan doen stu den ten te motive ren die daarin inte resse heb ben. Een
hele klas die luis tert naar de uit leg van een leer kracht is niet de juis te manier. Programme ren leer je door
het te doen.'
Wat is uw mo tivatie? Een groot be drijf worden of maatschap pe lijke impact heb ben?
Gunst: 'Het is mis schien navelstaarde rij, maar ik denk dat het erg be langrijk is voor een de mo cratie om
een goed werkend ju ridisch be stel en dus een toe ganke lijke advo catuur te heb ben. Het is mijn droom
daarin een tast baar verschil te heb ben ge maakt als ik ooit - ho pe lijk over de cen nia - de deur ach ter me
dicht trek. Niet al leen hier in de VS of in België, maar we reld wijd.'
'Bij ons komen cliënten die zwaar in de shit zit ten en die we binnen de week een concrete op los sing kun-
nen aan bie den, waardoor hun leven weer op de rails staat. Dat is waar je je mo tivatie uit haalt. Als je dat
kan doen, en je kan ervoor zorgen dat het be roep van ju rist zich zelf kan ver be te ren door het ge bruik van
data, dan heb je een sterke combinatie. Daarvoor gaan we. Maar vergis u niet, de be doe ling is ook een
enorme return voor onze investeer ders te creëren. We zit ten in een glo bale markt van 600 mil jard dol lar,
waarvan de helft in de VS. Dus de kan sen zijn enorm.'
ad vo catuur
Omzet: niet be kend
Winst: niet be kend
Werkne mers: 6
Inno vatief? Creëert een compleet nieu we wis sel werking tus sen cliënt en ad vo caat en probeert die re latie
met eigen tech no lo gie verder te op timalise ren.
Re vo lu tio nair? Het po ten tieel is enorm in een heel ge frag menteer de sec tor. Het be drijf mikt ook op we -
reld wijde impact. Law Gives is voorlo pig een klei ne vis in een grote vijver, en bovendien niet de enige spe -
ler die de ju ridische indu strie op een digitale leest wil schoei en.
Strate gisch? De visie en het bu siness plan zijn dui de lijk. De vraag is al leen hoe groot het be drijf kan wor-
den zonder in te boe ten aan kwali teit op het vlak van re laties met cliënten en ad vo caten.
Volwassen? La w Gives zit nog volop in de start-up fase. Het haal de nog maar 650.000 dollar kapitaal op.
Het be drijf is bezig met een uit breiding van zes naar tien mensen.
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