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In ’t kort
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43%
De weg
naar vernieuwing
In de advocatuur is de innovatie van werkprocessen volop gaande. Maar waar begin je als
kantoor? Scipio van der Stoel (58), partner van
juridisch headhunter ZumpolleVanderStoel,
geeft tips om het vernieuwingsproces in het
advocatenkantoor te stimuleren.

INVESTEER

Alles begint met
investeringen in
nieuwe technologieën en software. En in technologietrainingen
van advocaten,
juristen en staf.

iemand of een
groep mensen in
de organisatie
verantwoordelijk
voor innovatie.
Accepteer dat er
af en toe iets
misgaat en sta
stil bij de successen. Beloon
de innovators in
hun beoordeling.

AUTOMATISEER
DE MEER
ROUTINEUZE
PROCESSEN

Cliënten zijn
steeds minder
bereid om voor
doorsneewerk
een hoge prijs te
betalen.

WERK SAMEN
CREËER EEN
CULTUUR VAN
INNOVATIE

Daarna volgt de
cultuurverandering. Partners
moeten daarbij
als rolmodel
optreden. Stel

LUISTER NAAR
DE WENSEN
VAN CLIËNTEN

De wensen van
de cliënt zijn
sterk bepalend
voor de vernieuwing van het vak.

561

Betrek bijvoorbeeld een leidende innovatieve consultancy
of een start-up in
legaltech bij uw
bedrijfsvoering.

BRON: SDU UITGEVERS

Het aantal éénpitters in de advocatuur
is van 2012 tot 2016 met 561 toegenomen

‘Positie
consument
steeds
belangrijker’
Nieuwe digitale wetgeving zal invloed
hebben op de bedrijfsvoering van ondernemingen. Claudia
Bruins (45), mededingingsadvocaat en
oprichter van C-law
Competion Lawyers,
ziet het speelveld
veranderen.

Welke ontwikkelingen
verwacht u voor 2018?
‘Ons vakgebied van concurrentiewetgeving krijgt
steeds meer vertakkingen
en wordt digitaler. In 2018
treedt nieuwe wetgeving in
werking, waardoor big data
en privacy een steeds
grotere rol gaan spelen in
zaken die wij behandelen
voor cliënten. Ook door het
naderende verbod op geoblocking, waardoor webwinkels hun producten en
diensten niet meer mogen
afschermen voor consumenten die vanuit andere

LEGAL
LEGAL

van alle Nederlandse advocaten is
vrouw. In 2006 was dit nog 38,4%
BRON: RABOBANK

Digitale
kostenbesparingen
Advocaten moeten hun dossiers bij de
rechter steeds vaker digitaal aanleveren. Digitaal procederen is in verschillende rechtsgebieden al verplicht en
de verwachting van de Raad voor de
Rechtspraak is dat dit over vijf jaar
voor nagenoeg alle zaken geldt. Deze
werkwijze scheelt uiteindelijk veel tijd,
geld en papier, en bevordert een kortere doorlooptijd van het proces.
Advocaten hoeven de stukken immers
niet meer in veelvoud te printen, te
ordenen en door een koerier te laten
brengen. Veel advocatenkantoren kiezen ervoor om de dossiers niet rechtstreeks via de beveiligde omgeving
van de Raad voor de Rechtspraak te
uploaden, maar dit via andere software te doen. Deze software dient als
connectie tussen het eigen kantoorsysteem en het systeem van de Rechtspraak. Zo heeft ICT-bedrijf Topicus
het programma Instrumenti ontwikkeld, dat momenteel gebruikt wordt

landen inloggen, wordt de
rol van de consument
belangrijker.’
Nemen de risico’s voor
cliënten toe?
‘Er wordt strenger toegezien
op de bescherming van persoonsgegevens. Toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens zal een grotere rol
krijgen en bezit straks de
mogelijkheid hoge boetes
op te leggen aan bedrijven
die de wet overtreden.
Daarnaast zal de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt mogelijk het

door veertig grote en middelgrote
advocatenkantoren. ‘Hiermee hebben
gebruikers een duidelijk overzicht van
alle lopende zaken en termijnen, en
kunnen ze simpel en eﬃciënt documenten en berichten uitwisselen met
de Rechtspraak,’ licht David Jonckheer
(49), business development manager
bij Topicus, toe. ‘En — in tegenstelling
tot de Mijn Rechtspraak-omgeving —
kunnen met dit programma meerdere
mensen van het kantoor tegelijkertijd
aan hetzelfde dossier werken.’

verbod op geoblocking
gaan handhaven.’
Hoe speelt u met uw
advocatenkantoor
daarop in?
‘Wij zijn dit jaar gegroeid en
hebben een extra advocaat
binnengehaald, waardoor
we grotere en complexere
zaken kunnen voeren. Daarnaast hopen we in 2018 in
Amsterdam een advocaat
met partnerambities aan te
trekken, die daar een eigen
vestiging gaat leiden. Onze
zoektocht loopt nog volop.
Op die manier verwachten

we meer buitenlandse
cliënten aan ons te binden.
De samenwerking met
andere niche- en algemene
kantoren staat bovendien
hoog op de agenda.’ [MB]
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