
December
 2014

+ vooraf  3

Wat als de advocatuur morgen opnieuw 
moet worden uitgevonden? Hoe zou 

de advocatuur er dan uit moeten zien? Die 
vraag stelde Rob Wijnberg in een voorbe-
reidend gesprek op zijn keynote speech voor 
Advocatenblad Live! op 22 januari 2015. 
Wijnberg – filosoof, publicist, voormalig NRC 
Next-hoofdredacteur en oprichter van het suc-
cesvolle journalistieke internetplatform De 
Correspondent – ontkende dat advocaten out of 
the box moeten denken om de concurrentie 
het hoofd te bieden. ‘Zoals bij zoveel traditio-
nele beroepsgroepen gaat het veel verder,’ zei 
hij. ‘Advocaten moeten een heel nieuwe box 
bedenken.’
 Zeker is dat digitalisering een rol speelt als 
advocaten morgen hun beroepsgroep opnieuw 
uitvinden. Over hoe ze dat kunnen doen, zal 
Wijnberg vanuit zijn ervaring met De Correspon-
dent spreken op 22 januari. Het feit dat advo-
caten dankzij de digitale wereld betere relaties 
dan ooit kunnen opbouwen met hun cliënten, 
biedt volgens filosoof Wijnberg grote kansen. 
Maar, het vergt wel een mentaliteitsomslag, 
stelt hij.

Ook deze special Digitaal biedt handvatten voor 
advocaten om zichzelf en hun cliënten dankzij 
internet vooruit te helpen. Altijd al willen weten 
welke mogelijkheden e-learning biedt en welke 
vorm van e-learning bij u past? Benieuwd waar 
cliënten al juridisch doe-het-zelvend terecht-
kunnen? Nieuwsgierig naar wat er binnen uw 
kantoor valt te digitaliseren? Het staat allemaal 
in deze special. 
 Natuurlijk zijn er ook tips. Op pagina 29 leest 
u hoe u social media zakelijk kunt inzetten. 
Jeroen Zweers, de kennisdeler van Dirkzwager 
die afgelopen jaar overstapte naar Kennedy Van 
der Laan, toont welke houding het best bij de 
digitale tijd past. Jonge gadgetgekke advocaten 
keren hun tas om en leggen de gadgets op tafel 
waarmee zij hun voordeel doen. Ook handig: 
de appgids met veertig tools die advocaten niet 
alleen helpen beter te functioneren, maar die 
ook inspireren tot mogelijke eigen vindingen 
of, denkend aan Wijnbergs woorden, splinter-
nieuwe boxen om vanuit te denken. 
 Per slot van rekening: als je zelf geen content 
maakt, ben je afhankelijk van wat anderen over 
je zeggen of, erger nog, van je afpakken.
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De waarde van papier
Digitalisering wil niet zeggen dat al het papier direct de deur uit 
moet en door een scanner gehaald moet worden. Er moet eerst 
een belangrijke afweging gemaakt worden welke waarde het  
papier heeft om überhaupt te bepalen of digitalisering zinvol is. 

De waarde van papier kan bepaald worden door - onder  
andere - onderstaande vragen te beantwoorden:
- Heb ik te maken met veel privacygevoelige informatie?
-  Bewaar ik mijn dossiers puur en alleen voor een  

wettelijke bewaarplicht?
-  Hoe vaak komt het voor dat een civiel dossier na  

sluiting van de zaak opgevraagd wordt? Specificeer  
de opvraagfrequentie. 

- Wil ik nog actief aan mijn dossier werken?

Aan de hand van bovenstaande antwoorden kan er be  paald  
worden welke populaties papier binnen de juri dische praktijk  
digitalisering behoeven. Vaak is een Extern Archiefbeheer- 
oplossing ook een optie voor een gedeelte van de dossiers. 
Juist de dossiers die in mindere mate nodig zijn, kunnen  
prima in fysieke vorm bewaard blijven en indien ze nodig zijn  
- binnen 15 minuten - digitaal aangeleverd worden. Op deze  
manier realiseert men kostenefficiënte oplossingen. 

Probleemoplossende applicaties
De werkmethode die u op dit moment hanteert moet worden  
ondersteund met digitale oplossingen. Waar u voor moet waken  
is de inzet van complexe, technologische applicaties.  
Belangrijk daarbij is welke problemen u opgelost wilt hebben met 
een digitale omgeving. 
- Ruimtegebrek
-  Lange zoektijden – U kunt grote tijdswinsten behalen doordat 

uren beter ingezet kunnen worden. Op deze  
manier levert het u ook daadwerkelijk nog iets op. 

- Veiligheid van kritische bedrijfsinformatie
- Informatieoverdracht naar rechtbank 
- Gebonden aan praktijk als werkplek
-  Realisatie van een tijdregistratie systeem – of een koppeling 

hiermee
- Incomplete informatie – te veel informatie eilanden
- Work-overload van secretaresses

Een hybride situatie tussen fysiek en digitaal biedt voor veel  
praktijken de oplossing. Volledige digitalisering is niet altijd  
noodzakelijk om gewenste resultaten te bereiken. Ook met  
beperkte investeringen zijn digitale oplossingen mogelijk.

Er kunnen enorme vooruitgangen geboekt worden door de imple-
mentatie van een digitale werkomgeving. Het is beter, sneller 
en veiliger! Echter, is een goed begin het halve werk en daarom 
zult u vooraf een aantal overwegingen moeten maken. Eenvoudig 
overstappen naar een digitale, efficiënte werkplek met I-FourC!

Digitalisering in de juridische praktijk
Waar begint u?

De digitalisering in de rechtspraak staat hoog op de agenda. De stappen die het programma KEI (Kwaliteit en Innovatie) 

zet om de rechtspraak op een hoger digitaal niveau te krijgen, hebben hoe dan ook invloed op de advocatuur. De dikke 

stapels dossiers zijn bij u vast en zeker net zo groot als bij uw collegae, waarbij de wetenschap dat dit veel efficiënter kan 

ook aanwezig is. Maar hoe wordt dit in de praktijk vormgegeven en welke stappen zijn verstandig als eerste te zetten?

Papierloos vanaf dag één                    www.i-fourc.nl
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