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Introductie
 
Een commerciële collega die aan uw 
bureau staat en direct antwoord moet 
hebben op de vraag of hij zaken mag 
doen met een potentiële klant. Of de 
zoveelste geheimhoudingsoverkomst, 
die vandaag nog gecontroleerd 
moet worden, zodat de benodigde 
informatie zo snel mogelijk richting 
de klant kan. 

Uw bureau ligt echter al vol met andere 
verzoeken die eerst opgepakt moeten 
worden en op de achtergrond stroomt 
uw mailbox ook behoorlijk vol met 
andere urgente zaken. Het gevolg: 
morrende collega’s die de juridische 
afdeling als vertragende factor zien en 
u houdt geen tijd over voor complexe, 
meer waarde toevoegende zaken. 

Herkenbaar? 

Natuurlijk erkent de organisatie wel de 
waardevolle rol die de juridische afdeling 
vervult en toont het vertrouwen in de geboden 
expertise. Maar wist u dat dit niet de factoren 
zijn waar de juridische afdeling in de regel door 
de organisatie primair op wordt beoordeeld? De 
belangrijkste factor is namelijk de doorlooptijd. 
En dat is de reden waarom men binnen veel 
organisaties vaak gefrustreerd raakt: de 
lange doorlooptijd die het beantwoorden van 
juridische vraagstukken veelal vergt. 
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‘‘Soms door de complexe analyses die een 
vraagstuk vereist, maar veel vaker doordat 
een bedrijfsjurist niet beschikbaar is op het 
moment dat men de bedrijfsjurist het hardst 
nodig heeft. En dit terwijl een bedrijfsjurist 
maar één klant heeft; diezelfde organisatie die 
te allen tijde tevreden gehouden moet worden. 

Toegegeven, door de alsmaar toenemende 
werkdruk is het voor een bedrijfsjurist 
onmogelijk om altijd direct beschikbaar te zijn. 
Desalniettemin verwacht de organisatie tóch 
dat men u kan bereiken wanneer dat nodig is. 

Dat is exact waar Berkeley Bridge juridische 
afdelingen bij ondersteunt: wij helpen hen 
de organisatie op een slimme, efficiënte 
manier te bedienen. Samen met u zorgen 
wij ervoor dat uw kennis op een kwalitatieve, 
maar ook laagdrempelige, wijze naar hen 
toekomt. Zonder directe tussenkomst van 
de juridische afdeling én op het moment 
dat het hen uitkomt als het gaat om relatief 
routinematige zaken. Zodat uw relatie met hen 
zich toelegt op het advies waarin hoogwaardige 
kennis gecombineerd wordt met een hoge 
beschikbaarheid. 

Voor wie? 

Dit document is bedoeld voor juridische 
professionals die hun dienstverlening naar de 
organisatie toe naar een hoger plan willen tillen, 
hun werklast willen verminderen en zich willen 
kunnen toeleggen op het meer uitdagende 
werk. In dit document beschrijven wij namelijk 
op welke manier juridische afdelingen hun 
dienstverlening op eenvoudige wijze digitaal 
kunnen transformeren en belichten wij hoe 
men de ‘meer voor minder’ uitdaging waar zij 
voor staan succesvol kunnen aangaan.



De innovatieve jurist | Bouwen aan de toekomst van juridische dienstverlenging2

‘‘
’’Meer voor minder uitdaging

Juridische afdelingen worden in toenemende 
mate geconfronteerd met meer 
verantwoordelijkheden en alsmaar stijgende 
verwachtingen vanuit de organisatie, vaak 
zonder extra budget of capaciteit. Daarnaast 
vereist het tegenwoordig bijna een klein leger 
aan bedrijfsjuristen om hoofd te kunnen bieden 
aan de aanhoudende stroom van complexe, 
continu veranderende wet- en regelgeving. 

Het is dan ook geen wonder dat meer dan de 
helft van de ondervraagden uit de Benchmark 
Survey 20181 van General Counsel NL aangeeft 
dat er onvoldoende capaciteit aanwezig is om 
al het benodigde werk te kunnen verzetten.  

 

Juridische professionals wenden zich daarom 
steeds vaker tot technologische oplossingen 
die hen ondersteunen bij hun omvangrijke, 
repetitieve werkzaamheden. Dit realiseren zij 
onder andere middels het beschikbaar stellen 
van zelf gecreëerde digitale hulpmiddelen, die 
de organisatie in staat stelt om laagwaardig 
juridisch werk zélf te verrichten. 

Deze zogenaamde selfservice tools zorgen 
ervoor dat ook niet-juridische collega’s zo 
veel mogelijk juridisch werk zelf kunnen doen 
en zelfstandig de juiste beslissingen kunnen 
nemen. De tijd die dit de juridische afdeling 
bespaart kan men vervolgens benutten voor 
meer complexe, strategische werkzaamheden 
die doorgaans meer waarde opleveren.1General Counsel NL, General Counsel NL Benchmark Survey 2018, 2018

De tijd staat wellicht niet aan onze kant, maar 
innovatie wel.- Frans van Houten, Bestuursvoorzitter 

Koninklijke Philips
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Slim automatiseren van 
standaard werk

Waar in het verleden de juridische afdeling 
primair fungeerde als vraagbaak voor ad hoc 
juridische vraagstukken, wordt tegenwoordig 
verwacht dat men een proactieve bijdrage 
levert aan het realiseren van de doelstellingen 
van het bedrijf en het continu beheersen van 
risico’s. Deze meer strategische rol brengt meer 
(complexe) werkzaamheden met zich mee. 
Dit resulteert veelal in een hogere werkdruk, 
aangezien niet alle juridische afdelingen over 
het budget beschikken om meer personeel 
aan te nemen of bepaalde werkzaamheden uit 
te besteden. 

Bedrijfsjuristen besteden desalniettemin 
nog steeds veel tijd aan standaard juridisch 
werk. Denk hierbij aan het beantwoorden van 
basale juridische vragen en het routinematig 
opstellen van juridische documenten. Het 
slim automatiseren van deze standaard 
werkzaamheden biedt een belangrijke kans 
waarmee juridische afdelingen zichzelf positief 
kunnen onderscheiden.

Met de inzet van juridische technologie 
(‘LegalTech’) kunnen juridische afdelingen hun 
kennis namelijk schaalbaar maken en hun 
werk sterk vereenvoudigen. Dit resulteert niet 
alleen in een verbeterde en kostenefficiënte 
dienstverlening naar de organisatie toe, maar 
draagt er ook aan bij dat er voor bedrijfsjuristen 
meer tijd wordt vrijgemaakt voor strategische 
werkzaamheden. Een bijkomend voordeel is 
dat dit vaak een stuk gemakkelijker te realiseren 
is dan men in eerste instantie verwacht.

Uitdagingen juridische 
afdelingen2

Verminderen en 
controleren van 
externe juridische 
kosten

50%

Automatisering 
van routinematige 
taken en het gebruik 
van technologie in 
werkprocessen

47%

Verbeteren van 
de juridische 
bedrijfsvoering en 
projectmanagement

45%

Beheersing van 
de toenemende 
verwachtingen richting 
de juridische afdeling

45%

Business partner voor 
het management team 
worden

35%

2Wolters Kluwer, 2019 Wolters Kluwer Future Ready Lawyer 
Survey Report, 2019

‘‘
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Innovatie is het vermogen om verandering als een 
kans te zien - niet als een bedreiging.- Steve Jobs, 

medeoprichter Apple‘‘
’’Uw advies in een nieuw jasje

Door de organisatie de beschikking te geven 
over selfservice tools, creëert u in zekere zin 
een digitale, juridische assistent. Deze assistent 
ondersteunt uw organisatie vervolgens bij het 
zelfstandig uitvoeren van veel laagwaardig 
juridisch werk en is in staat om basale juridische 
vragen te beantwoorden. Denk hierbij aan 
bijvoorbeeld het automatisch opstellen van 
geheimhoudingsovereenkomsten, het geven 
van antwoord op de vraag of er sprake is 
van een geldig concurrentiebeding of inzicht 
geeft in de mogelijke risico’s die aan een 
samenwerking met een nieuwe klant kleven. 

De inzet van selfservice tools brengt een 
aantal aansprekende voordelen met zich mee, 
waaronder: 

• Juridische afdelingen kunnen hun kennis 
eenvoudig delen en schaalbaar maken;

• Juridische expertise is 24/7 beschikbaar, 
onafhankelijk van kantooruren en drukke 
agenda’s;

• Adviezen worden efficiënt en kosteneffectief 
verstrekt, aangezien bedrijfsjuristen veel 
kostbare uren kunnen besparen op onderzoek 
en uitleg;

• Naleving van wet- en regelgeving én interne 
beleidsregels is (centraal) geborgd; 

• Een constante kwaliteit en uniformiteit in 
adviezen en documenten. 

 

Selfservice tools worden aan de organisatie 
gepresenteerd in de vorm van interactieve 
beslisbomen. Niet-juridische collega’s worden 
op deze wijze in staat gesteld om op een 
gebruiksvriendelijke, stapsgewijze manier 
zelfstandig juridische taken uit te voeren. 

Onze jarenlange ervaring leert namelijk dat 
een applicatie die verrijkt is met kennis en 
de gebruiker stapsgewijs ondersteunt bij het 
verkrijgen van de benodigde informatie, het 
makkelijkst te begrijpen is voor mensen met 
minder vakinhoudelijke kennis en het snelst de 
benodigde resultaten geeft.
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Zelf proberen? 
Benieuwd hoe het gebruik van selfservice 
tools in de praktijk werkt? Klik dan hier om 
de demonstratiepagina op onze website te 
bezoeken en direct één van de selfservice 
tools zelf uit te proberen. 

https://www.berkeleybridge.com/demonstrations/
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Help uw collega’s slimmer 
werken

Ter illustratie hoe selfservice tools 
ondersteuning kunnen bieden aan diverse 
afdelingen binnen uw organisatie, delen wij 
onderstaand een aantal praktijkvoorbeelden. 

HR | Rebecca Versloot – HR Adviseur
“In Nederland gelden veel verschillende regels 
op het gebied van personeel. Regels die vaak 
complex zijn en regelmatig aan verandering 
onderhevig zijn. Om zeker te zijn dat we te 
allen tijde voldoen aan deze regels hebben we 
in samenwerking met de juridische afdeling 
een aantal HR tools ontwikkeld. Met deze 
handige tools kunnen we bijvoorbeeld toetsen 
of een ontslag wegens disfunctioneren kansrijk 
is binnen de WWZ en tal van berekeningen 
maken. 

Daarnaast was ik altijd veel tijd kwijt aan het 
opstellen van overeenkomsten waardoor ik 
minder tijd overhield voor het daadwerkelijk 
selecteren en opleiden van talenten die onze 
organisatie kunnen versterken. Sinds ik de 
beschikking heb over een tool waarmee ik 
documenten geautomatiseerd kan opstellen 
behoort dit gelukkig tot het verleden. Ik ben nu 
bijvoorbeeld slechts enkele minuten kwijt aan 
het opstellen van arbeidsovereenkomsten, 
waardoor ik mij meer kan focussen op 
de daadwerkelijke ontwikkeling van ons 
personeel.”

Sales | Michel de Korte – Accountmanager
“Voorheen kwam het nogal vaak voor dat ik op 
een collega moest wachten voor antwoord op 
de vraag of ik met een organisatie zaken mocht 
doen. En zo ja, op basis van welke voorwaarden. 
Tegenwoordig maak ik die beslissingen zelf, 
met behulp van de klantacceptatie tool. 

Na het beantwoorden van een aantal simpele 
vragen krijg ik direct antwoord. Het salesproces 
is hiermee aanzienlijk verkort, omdat ik niet 
meer hoef te wachten op de juridische afdeling 
voor antwoord. Hierdoor kan ik klanten sneller 
bedienen en meer prospects te woord staan.”

Inkoop | Féline Maat - Facilitairmedewerker
“Sinds enige tijd hebben wij de beschikking 
over een procurement tool. Deze tool helpt 
ons bij het geautomatiseerd beoordelen van 
het risicoprofiel van een contract. Op basis 
van een digitale vragenlijst wordt een score 
berekend die beoordeelt of het gaat om een 
laag, gemiddeld of hoog risico. Bij een laag risico 
mogen wij de vervolgacties zelf oppakken, bij 
een gemiddeld risico loopt het contract via de 
inkoopafdeling en bij een hoog risico dienen 
wij de juridische afdeling erbij te betrekken. 

Dankzij deze tool is de doorlooptijd van de 
beoordeling van contracten een stuk korter 
dan voorheen. Alleen de sporadische gevallen 
met een hoog risico, contracten die buiten de 
risicoparameters van onze organisatie vallen,  
komen namelijk nog op het bureau van onze 
juridische afdeling terecht en voor de overige 
contracten zijn wij niet meer afhankelijk van de 
beschikbaarheid van onze bedrijfsjuristen.” 

Beslissingsproces
Volgens een studie van Harvard Business 
Review4 worden sommige beslissingen 
überhaupt nooit genomen omdat collega’s 
te afhankelijk zijn van elkaar. Eén persoon 
wacht op bijvoorbeeld op een ander, die op 
zijn beurt te lang wacht op wéér een ander.

4Harvard Business Review, 9 Habits That Lead to Terrible 
Decisions, 2014
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Kennis is pas van waarde 
wanneer u het deelt. 

Het roer om: van jurist tot 
juridische kennisauteur

Er wordt weleens gezegd: ‘Elk bedrijf is een 
softwarebedrijf.’ Niet alleen omdat software 
een steeds prominentere rol speelt in de 
bedrijfsvoering, maar des te meer omdat 
steeds meer bedrijven applicaties zelf in-house 
ontwikkelen. 

Bij het ontwikkelen van applicaties worden 
organisaties echter vaak geconfronteerd met 
langdurige en kostbare ontwikkeltrajecten, 
waarbij men afhankelijk is van programmeurs 
voor de vertaling van idee naar werkend 
product. Mede daardoor stonden veel 
juridische professionals tot voor kort nogal 
sceptisch tegenover digitale innovatie in de 
juridische dienstverlening. 

Door een toenemende beschikbaarheid van 
platformen die kennisdeskundigen in staat 
stellen om zélf applicaties te ontwikkelen, is er 
momenteel echter sprake van een duidelijke 
kentering voor wat betreft het gebruik van 
technologie.

Steeds meer juridische professionals omarmen 
dan ook technologie om hun juridische 
dienstverlening te optimaliseren. 

Berkeley Bridge is ontwikkelaar van de Berkeley 
Publisher. Het meest gebruiksvriendelijke 
platform voor het ontwikkelen van uw 
eigen juridische kennissystemen. Dankzij 
ons platform kunt u uw juridische kennis 
geheel zelfstandig vertalen naar interactieve 
applicaties en aan de rest van uw organisatie 
beschikbaar stellen. De applicaties die met 
ons platform worden gebouwd zijn namelijk 
gebaseerd op grafische beslisbomen. Wij 
spreken dan ook liever van ‘modelleren’ in 
plaats van ‘programmeren’. 

De filosofie achter de Berkeley Publisher is dat 
inhoudelijk specialisten zelf in staat moeten 
zijn hun kennis te delen, zonder afhankelijk te 
zijn van programmeurs. Met andere woorden: 
het Berkeley Publisher platform slecht de 
barrières tussen kennis en IT.
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De brug tussen kennis en IT

Bij de inzet van technologie ten behoeve 
van het verbeteren van de juridische 
dienstverlening is technologie niet leidend. 
Het zijn de bedrijfsjuristen die slimmer willen 
werken en pro-actief willen bijdragen aan het 
succes van de organisatie die doorslaggevend 
zijn. Technologie is hierin slechts een middel, 
geen doel. 

De wijze van modelleren binnen het 
Berkeley Publisher platform vereist geen 
programmeerkennis en wordt in de praktijk 
omschreven als no-code programmeren. 
Deze vorm van programmeren sluit aan bij de 
hedendaags gestelde eisen en wensen, zowel 
op technisch als menselijk vlak.  

1. Iedereen is programmeur
No-code stelt kennisdeskundigen in staat om 
zonder enige programmeerkennis vooraf, 
zelfstandig applicaties te bouwen. Dankzij de 
visuele benadering raakt men niet verstrikt 
in ellenlange programmeercode en behoudt 
men te allen tijde het overzicht. 

2. Kennisdeskundigen aan het roer
Omdat no-code het voor iedereen mogelijk 
maakt om applicaties te bouwen, kunnen 
kennisdeskundigen hun ideeën zélf vertalen 
naar werkende applicaties. 

Dit in tegenstelling tot traditionele 
applicatieontwikkeling waarbij een 
programmeur veelal verantwoordelijk is 
voor de vertaalslag van idee naar applicatie. 
Hierbij ontstaan vaak discrepanties tussen het 
oorspronkelijke idee en het daadwerkelijke 
eindresultaat.

3. Snelle ontwikkeling
No-code stelt kennisdeskundigen in staat om 
binnen een zeer kort tijdsbestek een werkende 
applicatie te bouwen. Ontwikkeltrajecten 
kunnen zo soms van maanden naar dagen 
worden teruggebracht. Daarnaast kan 
een eerste versie (prototype) snel worden 
opgeleverd en bij de doelgroep tussentijds 
getoetst worden. Mochten er aanpassingen 
benodigd zijn, dan zijn deze binnen no-time 
doorgevoerd en kan de kennisdeskundige 
weer verder met het bouwen van de applicatie.

4. Meer innovatie
De eenvoud van programmeren en de 
mogelijkheid om ideeën zelfstandig te 
vertalen naar werkende applicaties, maakt 
het eenvoudiger om te anticiperen op nieuwe 
wensen vanuit de organisatie en hier direct 
op in te kunnen spelen. Deskundigen hoeven 
namelijk niet meer op te zien tegen tijdrovende 
trajecten, wat de drempel tot experimenteren 
bijzonder laag maakt. In de praktijk resulteert 
dit vaak tot nieuwe, waardevolle initiatieven. 

5. Lage ontwikkelingskosten
No-code applicatieontwikkeling vereist 
lage investeringen. Het bouwen en 
beheren van applicaties kan tenslotte 
snel worden gerealiseerd en hoeft niet 
meer te worden uitbesteed aan (dure)  
programmeurs. Daarnaast zijn de uitkomsten 
van ontwikkeltrajecten eenvoudiger te 
voorspellen: de kans op onnodig tijdrovende 
en gecompliceerde trajecten is hierdoor 
aanzienlijk kleiner.

‘‘ ‘‘Eén beeld zegt meer dan 1000 woorden. 
Eén prototype zegt meer dan 1000 beelden. 
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Laat kennis voor uw werken

Over Berkeley Bridge

Berkeley Bridge gelooft dat de aanwezige kennis 
en ervaring in organisaties de belangrijkste 
randvoorwaarde voor succes is. Het effectief 
gebruik maken van alle beschikbare kennis 
stelt organisaties onder andere in staat om 
processen te optimaliseren en klanten beter 
van dienst te zijn. 

Berkeley Bridge ondersteunt organisaties al 
meer dan 15 jaar door hen te adviseren én te 
inspireren op het gebied van kennissystemen. 
Wij leveren oplossingen voor het ontwerpen, 
beheren en delen van kennis in o.a. het 
juridische domein, financiële instellingen, de 
Nederlandse overheid, de gezondheidszorg, 
en tal van andere sectoren. Dit doen wij met 
een team van enthousiaste kennisexperts en 
ervaren ontwikkelaars.

Om optimaal te kunnen profiteren is het 
echter wel van belang dat deze waardevolle 
kennis toegankelijk en voor iedereen in de 
organisatie praktisch toepasbaar is. De meest 
kennis bevindt zich in de praktijk namelijk in 
de hoofden van werknemers, is verscholen in 
losse documentatie of versnipperd aanwezig 
in verschillende systemen. Het is daarom 
ons streven om een aanzienlijke bijdrage te 
leveren aan het verbeteren van kennisdeling in 
uw organisatie, zodat waardevolle kennis voor
iedereen beschikbaar is en daadwerkelijk van 
doorslaggevende waarde voor uw organisatie 
kan zijn.

Iedereen een expert
Berkeley Bridge helpt organisaties bij het in 
kaart brengen van de aanwezige kennis en 
deze beschikbaar te stellen aan collega’s, 
klanten en andere betrokkenen. Samen met 
onze gebruikers gaan we hiernaar op zoek om 
vervolgens te bepalen hoe deze het beste kan 
worden gedeeld om de gezamenlijke ambities 
te realiseren.

Dankzij het doelgericht inzetten van 
kennissystemen wordt iedereen vervolgens in 
staat gesteld om gebruik te kunnen maken van 
deze kennis. Belangrijk hierin is dat Berkeley 
Bridge fungeert als brug tussen kennis en IT. 
Wij van namelijk van mening dat kennisexperts 
leidend moeten zijn in de ontwikkeling van 
kennissystemen, en niet de afdeling IT.

Zij gingen u voor
Onderstaande vindt u een selectie van 
organisaties die het Berkeley Publisher 
platform reeds gebruiken om hun wijze 
van (juridische) dienstverlening digitaal te 
transformeren. 
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GDPR Data Breach Tool New Client Risk Assessment Non-Disclosure Agreement Event Risk Analysis

Zelf proberen?

Benieuwd hoe het gebruik van selfservice tools in de praktijk werkt? Bezoek dan onze website op 
www.berkeleybridge.com/demonstrations of klik op één van onderstaande modellen om direct één 
van de beschikbare demonstratiemodellen zelf uit te proberen.  
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