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Advocaten van de toekomst: 
digitale wizz kidz?



Whizz kidz en advocaten?



Clash generaties



Wat als de rechtspraak 
“kinderspel” was



Doelstelling “Digitalisering”

!
12,5% méér effectiviteit binnen uw werkdag 

(aantoonbaar!)

1 uur per dag =



Digitaal op kantoor

Bron: Digiwerkt



UITDAGINGEN

Kansen en bedreigingen 
!
!
•De verdergaande digitalisering biedt kansen voor nieuwe juridische diensten en voor het efficiënter inrichten 
van interne (werk)processen. 
!

•Door het verhogen van de competentiegrens wordt het ook voor andere partijen interessant om juridische diensten te 
gaan verlenen. De advocatuur krijgt concurrentie van rechtsbijstandsverzekeraars en juridische dienstverleners, niet-
advocaten.

Trends 
!
• Cliënten zijn goed geïnformeerd, worden kritischer en gaan vaker shoppen. 
•De advocatuur vraagt om meer strategisch ondernemerschap. 
• Innovatie in digitalisering én samenwerken 
• Aantal advocatenkantoren blijft stijgen, concurrentie neemt toe!



Plan voor de toekomst?

• Strategie: 
– Hoe gaat uw kantoor om met economische recessie? 
– Heeft u voldoende capaciteit in huis voor vraag? 
– Hoe krijgt u raving customers? 
!

• Winstgevendheid kantoor, winstgevend ondernemen: 
– Zijn uw advocaten voldoende declarabel? 
– Zijn uw advocaten of juridisch medewerkers efficiënt aan het werk? 
– Heeft u een dashboard van uw financiële huishouding waarmee u snel kunt 

sturen? 
!

• Positionering:  
– Maakt u voldoende gebruik van marketing tools? 
– Bent u te vinden op LinkedIn of Facebook? 
– Krijgt u contact via social media?



Sociale innovatie, iets voor u?



DIGITALE RECHTSPRAAK  
‘DE EISEN’

•Over vijf jaar reist er geen rechter en geen officier van justitie meer binnen Europa, maar verlopen alle verhoren via videoschermen. 
Politie- en justitiegegevens zullen alleen nog maar digitaal worden uitgewisseld. 

!
•De rechtspraak zal volledig zijn gedigitaliseerd, vanaf de inbreng van digitale stukken in het digitale dossier, tot het online volgen van 
de zaak en het digitaal archiveren ervan. 

!
•Noodzakelijk dat de verschillende gerechten hun werkprocessen op elkaar afstemmen. Zowel analoog als digitaal de weg naar de 
rechtszaal. In de zaal, alleen digitaal! 

!
•De beveiliging van systemen moet echter niet de rechtspraak verlammen: ‘Het grote gevaar van de digitale revolutie is eigenlijk een 
simpel economisch principe, namelijk dat elk aanbod zijn eigen vraag schept.

(Ronald van den Hoogen, Ministerie van Veiligheid & Justitie) 

Bron: OSR



Toekomst?



Toekomst begint al in 2014

17



• De innovatieve law firm is vooralsnog een mythe, en het 
bestaande managementmodel van de advocatuur is niet 
toereikend voor het moderne advocatenkantoor.  

• Organisatiedeskundige Ad Kil in zijn proefschrift 
Managementcompetenties van de managing partner van 
de law firm (Radboud Universiteit).  

• "ICT wordt nog te veel gebruikt voor het bestaande 
interne productieproces, oftewel administratie, 
boekhouding en de interne bibliotheek, in tegenstelling 
tot standaard online juridisch advies”

Innovatie op kantoor



Rechtspraak gaat digitaal!



Aansluiting

“It is not the strongest of  
the species that survives, 
nor the most intelligent,  
but the one most  
responsive to change”. 
!
 Charles Darwin          



(digitaal) samenwerken,  
ook binnen de advocatuur



Digitaal (samen)werken op 
kantoor



• Veelgehoord argument, echter onwaar. 
• De programma’s KEI geven een impuls 

aan innovaties en digitalisering van 
rechtspraak, stroomlijnen de gedane 
voornemens en brengen samenhang aan 
in de reeds lopende ontwikkelingen in de 
Rechtspraak op het gebied van innovatie 
en digitalisering.

Kwaliteit vs digitaal



ADVOCATUUR CENTRAAL VISIE RICOH



Wat gaat digitale informatie ú brengen?

1. Digitale beschikbaarheid. Overal en altijd! 
2. 100% doorzoekbaarheid voor snel vinden en oplossen vraagstukken 

cliënten. Uw eigen bestanden zijn uw kennisdatabank! 
3. Makkelijk toegankelijk en overal te gebruiken (ease of use) 
4. Veiligheid documenten/processtukken! Geen brandgevaar, volle 

archieven, kelders, etc. 
5. Gemakkelijk delen met rechtbanken, wederpartij, collegae, 

administratie, etc.  



WIST U DAT…
• Het gemiddelde advocatenkantoor: 

- 19 kopieën maakt van ieder document 
- €15 uitgeeft om ieder document op te slaan 
- €120 uitgeeft aan het zoeken naar ieder fout opgeslagen document 
- 5 uur bezig is met het herstellen van ieder zoekgeraakt document 
!

• 10% van de omzet opgaat aan het verwerken van informatie 
!

• het opzoeken en terugzetten van een document gemiddeld 7 minuten in beslag 
neemt 
!

• 75% van binnengekomen documenten behoren aan een proces of dossier 
!

• 80% van de beveiligingsissues van interne aard zijn 

Bron: Gartner



De toekomst is nu!

Bron: Adjiedj Bakas 



Integratie is de toekomst

Cloud of  
Server based

“Meesterwerk”

Export tablet,  
mijn zaak, e.a.



Toekomst: Digitaal = Winnen 



Wordt ook digital native…

De Digitale Advocaat

@Digitaladvocaat

Volg De Digitale Advocaat en discussieer mee!

http://ricohblog.nl/advocatuur 
!
www.ricoh.nl/meesterwerk 

http://ricohblog.nl/advocatuur
http://ricohblog.nl/advocatuur
http://www.ricoh.nl/meesterwerk

