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Pas op voor de cybercrimineel
Banken krijgen cyberaanval na cyberaanval te ver
duren. Ook advocatenkantoren blijken een interes
sant doelwit voor datadieven en afpersers. Maar ex
tra beveiliging vinden de kantoren niet nodig. Wat 
zijn de gevaren?

Tweet- & appgids  
voor de advocatuur
Welke van de vele duizenden apps zijn handig voor 
advocaten en wie moeten ze volgen op Twitter om bij 
te blijven? Het Advocatenblad zocht, selecteerde en 
maakte een overzicht. 

@Rechter #Verschoning?
Advocaten zitten niet te wachten op richtlijnen voor 
social media. Maar voor de op social media steeds 
actievere rechters is gebruik van Twitter, Facebook of 
LinkedIn lastiger.

‘Wij hebben alles in  
de cloud staan’
Weinig advocaten weten meer van IT of maken er in
tensiever gebruik van dan Erik Vollebregt. De life sci
ences advocaat uit Amsterdam kreeg een prijs voor de 
wijze waarop zijn kantoor social media inzet. In zijn 
paperless office vertelt hij over het nut van IT voor de 
advocatuur. 

Orde in de informatiechaos
Advocatenkantoren worden overstelpt met grote 
hoeveel heden gegevens. Negen principes om infor
matie te ordenen en optimaal te gebruiken.

Munt met een luchtje
De virtuele munt Bitcoin blijkt ideaal voor het wit
wassen van crimineel vermogen. De handel lijkt voor
alsnog moeilijk te reguleren. Toch biedt de wet ope
ningen voor vervolging.
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ALezer 

‘Via mijn blog kwam net nog een 
nieuwe zaak binnen,’ zegt Erik 

Vollebregt. De life sciences advocaat uit 
Amsterdam weet op pagina 12 als de beste 
uit te leggen waarom eigenlijk alle advoca-
ten online actief moeten zijn om kennis op 
te doen, informatie te delen en vooral, om 
cliënten binnen te halen. Bloggen levert 
hem een ‘giga-multipliereffect’ op.
 Toch zien steeds meer advocaten ook 
zelf wel in dat ze baat hebben bij online 
cliënten werven en het vinden en delen van 
informatie via digitale kanalen. De juristen 
die nu de sprong wagen naar het bloggen, 
twitteren, facebooken en linkedInnen, 
zijn per slot van rekening bepaald geen 
pioniers meer. En recent onderzoek van het 
Advocatenblad leert dat zeker een kwart van 
de advocaten met een tablet rondloopt. Dat 
zegt ook wat.
 Alleen, met de komst van de massaju-
rist op online platforms komen ook de 
problemen. Het aanbod van elektronische 
diensten voor advocaten bijvoorbeeld ex-
plodeerde, dus welke apps zijn nu echt han-
dig? En wie te volgen van de al net zo hard 
groeiende schare juridische twitteraars op 
social-mediasite Twitter?
 Om een handje te helpen presenteert 
het Advocatenblad in deze ICT-special een 
Tweet- en appgids (op pagina 4) met een 
selectie van 47 handige apps en te volgen 
twitteraars. Wie zich ook de etiquette voor 
juristen op sociale media eigen wil ma-
ken, kan terecht op pagina 10.Advocaten 
blijken overigens niet zoveel behoefte te 
hebben aan richtlijnen. Het zijn eerder de 
twitterende rechters die in de gevarenzone 
komen.
 Met het gebruik van digitale kanalen om 
kennis te vergaren en te delen, doemt ook 
het probleem op van het herbergen van 
alle informatie. Paul Bartelings, director 
Learning & Knowledge bij Holland Van 
Gijzen Advocaten en Notarissen, geeft ne-
gen principes om orde in de informatiecha-
os te scheppen en om geld te verdienen aan 
data. In ‘Pas op voor de cybercrimineel’ op 
pagina 2 kunt u bovendien lezen waarom u 
er goed aan doet uw schat aan data goed te 
beschermen. Geen dank, desgewenst mag 
u doneren in Bitcoins (zie ‘Munt met een 
luchtje’ op pagina 21).
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Alle vakmanschap 
op het gebied van
ICT in huis.
Lexxyn Groep bundelt de krachten van ICT-bedrijven 

die zich specifi ek richten op de juridische sector. Met 

vaksoftware als CClaw, FORTUNA, NEXTmatters, BigHand 

en ContactManager, maar ook met cloud computing, 

kantoorautomatisering, documentmanagement, 

webdiensten en portals en telefonie.

Vakmanschap begint hier: 088 - 002 84 00.

Maak een afspraak met onze specialisten of kijk op: 

www.lexxyn.nl  


