
De Bedrijfsjurist

De Bedrijfsjurist  Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen  nummer 3 – oktober 2021  |  1

Lustrum 

Het NGB is 
90 jaar!
Op 4 november a.s. is het zover: dan vieren we het negentig
jarig bestaan van het NGB met een feestelijk lustrumcongres in 
Amsterdam. Thema: Digital Counsel: Fast forward future proof. 
In dit nummer van de Bedrijfsjurist vast een voorproefje van die 
toekomst. Hans Albers, Deloitte Legal, Aroen Kuitenbrouwer, 
Allen & Overy, Els Boonacker en Harm Cammel, Voxius, en Henk 
Jan Onstwedder, Wolters Kluwer, geven hun visie op de bedrijfs
jurist van de toekomst. 

	 Lustrum:	Het	NGB	is	90	jaar!
	 Contracteren	in	de	cloud
	 Bedrijfsgeheimen:	Uw	kroonjuwelen	in	de	

digitale	informatiemaatschappij
	 Impact	litigation:	Actiegroepen	naar	

de	rechtbank
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‘Succesvolle bedrijfsjurist 
heeft niet alleen maar 
juridische kennis’
De rol van de bedrijfsjurist is aan het ver
anderen. Hij wordt meer bij strategische 
advisering betrokken en door de toene
mende automatisering van standaard
werkzaamheden, blijft er meer tijd over 
voor juridisch complex werk. Dat zegt 
Hans Albers, Director Legal Management 
Consulting & Managed Services bij 
Deloitte Legal en een van de panelleden 
op het NGBlustrumcongres.

De	functie	van	bedrijfsjurist	is	eigenlijk	
voortdurend	aan	verandering	onderhevig,	
constateert	Hans	Albers,	die	zo’n	dertig	
jaar	ervaring	heeft	in	de	wereld	van	de	
bedrijfsjuristen.	“Vooral	de	laatste	tien,	
vijftien	jaar	is	de	rol	van	de	bedrijfsjurist	
flink	veranderd.	En	dat	proces	gaat	nog	
door	de	komende	jaren,	misschien	nog	
wel	sneller.”
Tegenwoordig	is	het	niet	meer	voldoende	
om	je	alleen	met	de	juridische	advise-
ring	binnen	een	bedrijf	bezig	te	houden.	
Albers:	“De	verwachtingen	zijn	ánders	ge-
worden,	niet	zo	zeer	hoger.	Bedrijfsjuristen	
worden	steeds	meer	bij	strategische	
advisering	betrokken.	Ze	worden	bij-
voorbeeld	ingeschakeld	als	er	een	nieuw	
product	wordt	ontwikkeld.	Hen	wordt	dan	
gevraagd	om	te	adviseren	over	vragen	als:	
mogen	we	dit	product	ook	in	andere	lan-
den	aanbieden?	Welke	vergunningen	zijn	
daarvoor	nodig?”	Zo	raakt	de	bedrijfsjurist	
steeds	meer	betrokken	bij	de	strategie	van	
de	onderneming	en	wordt	hij	steeds	meer	
een	spin	in	het	web.	“Bij	startups	zie	je	dat	
ze	vaak	al	in	een	vroeg	stadium	een	jurist	
aannemen.	Vroeger	deed	je	dat	pas	als	
een	bedrijf	een	paar	honderd	werknemers	
had,	nu	zie	je	soms	bij	vijftig	werknemers	
al	twee	juristen.”

Het	feit	dat	bedrijfsjuristen	steeds	meer	
betrokken	worden	bij	het	reilen	en	zeilen	
van	een	onderneming	en	dat	general	
counsel	steeds	vaker	deel	uitmaken	van	de	
board,	ziet	Albers	als	een	erkenning	van	
hun	positie.	

Outsourcen
Van	juristen	wordt	niet	alleen	verwacht	
dat	ze	meedenken	over	de	strategie	van	
het	bedrijf	waar	ze	werken,	maar	ook	dat	
ze	kijken	hoe	hun	afdeling	bijdraagt	aan	
de	winst.	“Vroeger	deed	je	als	bedrijfsjuri-
dische	afdeling	wat	je	moest	doen	en	dan	
was	het	goed,	maar	nu	moet	je	met	data	
inzichtelijk	maken	wat	je	dan	doet.	Er	zijn	
zoveel	contracten	opgesteld,	er	is	zoveel	
tijd	besteed	aan	bescherming	van	intel-
lectueel	eigendom,	zoveel	aan	compliance	
vraagstukken	et	cetera.	Hoe	meer	data,	
hoe	overzichtelijker	wat	een	afdeling	doet.	
We	krijgen	bij	Deloitte	steeds	meer	vragen	
van	bedrijfsjuridische	afdelingen	hoe	ze	
dat	het	best	kunnen	aanpakken.”
De	laatste	jaren	wordt	daarnaast	steeds	
meer	gekeken	–	ook	door	kleinere	bedrij-
ven	–	hoe	technologie	kan	worden	ingezet	
om	het	werk	zelf	efficiënter	te	maken.	
“Moeten	al	die	standdaarddocumenten	
wel	langs	juristen?	De	juridische	afdeling	
blijft	natuurlijk	eindverantwoordelijk,	
maar	ze	hoeft	niet	ieder	contract	te	zien.	
Veel	eenvoudig	werk	kun	je	automatise-
ren,	of	zelfs	deels	outsourcen.	Bedrijven	
staan	daar	steeds	meer	voor	open.	Vroeger	
was	het	ondenkbaar,	maar	nu	laten	ban-
ken	rustig	duizenden	leningscontracten	
buiten	de	deur	opmaken	en	nazien.

Geen bedreiging
Volgens	Albers	keek	tien	jaar	geleden	
iedereen	glazig	als	je	over	automatise-
ring	in	de	juridische	wereld	begon.	Maar	
tegenwoordig	is	het	goedkoper	en	toe-
gankelijker	geworden,	en	daardoor	veel	
bereikbaarder.	“Wel	is	het	voor	iedereen	
een	uitdaging	om	budgetten	vrij	te	maken	
en	te	kijken	hoe	je	die	goed	besteedt.	Er	is	
inmiddels	een	breed	scala	aan	mogelijk-
heden	op	het	gebied	van	technologische	
hulpmiddelen.	Als	Deloitte	kunnen	we	
juristen	daarbij	adviseren.	We	bieden	zelf	
tools	aan,	maar	kunnen	ook	helpen	kiezen	
uit	producten	van	anderen.”	
Het	is	daarbij	vooral	van	belang	om	te	
kijken	wat	je	echt	nodig	hebt,	in	plaats	van	
iets	heel	flitsends	aan	te	schaffen.	Albers:	
“Er	komen	voortdurend	nieuwe	producten	
op	de	markt,	waarvan	geroepen	wordt	dat	
je	ze	echt	moet	hebben.	Maar	veel	produ-
centen	bieden	iets	aan	en	denken	verder	
niet	echt	met	je	mee.	Daarom	moet	je	
voordat	je	iets	wilt	aanschaffen,	eerst	hel-
der	hebben	welk	probleem	je	ermee	wilt	
oplossen.	Waar	worstel	je	mee,	hoe	kun	je	
dat	anders	doen	met	hulp	van	technologie	
of	automatisering?	Je	moet	eerst	inzicht	
hebben	in	de	processen	van	je	afdeling.”
Albers	geeft	aan	dat	het	belangrijk	is	om	
te	voorkomen	dat	mensen	technologi-
sering	als	een	bedreiging	zien.	“Als	je	als	
general	counsel	in	kaart	gaat	brengen	
wat	iedereen	doet,	krijg	je	vaak	eerst	een	
schrikreactie.	Wat	gebeurt	hier?	Wordt	
mijn	werk	uitgekleed?	Goed	communice-
ren	is	van	belang:	saaie	administratieve	
werkzaamheden	weghalen,	betekent	dat	
er	meer	tijd	is	voor	juridisch	complexer	
werk.”
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Overigens	moeten	men	geen	overspannen	
verwachtingen	hebben	van	wat	innova-
tie	in	de	praktijk	betekent,	aldus	Albers.	
“Neem	artificial	intelligence.	Dat	wordt	
steeds	meer	toegepast,	en	heeft	op	speci-
fieke	gebieden	goede	resultaten.	Zo	hoef	
je	bij	due	diligence	onderzoeken	niet	meer	
met	tweehonderd	man	in	een	zaaltje	al	
die	documenten	te	gaan	zitten	doorspit-
ten.	En	zo	zijn	er	steeds	meer	tools	aan	
het	ontstaan	die	het	werk	van	juristen	ef-
ficiënter	maken,	maar	de	ontwikkeling	van	
goed	bruikbare	technologie	kost	wel	tijd.”

Uurtje-factuurtje
Zal	de	toenemende	technologisering	van	
juridische	dienstverlening,	die	niet	alleen	
het	werk	van	de	bedrijfsjurist	maar	ook	
van	de	advocaat	meetbaarder	maakt,	
ervoor	zorgen	dat	in	de	toekomst	wordt	
overgestapt	van	uurtje-factuurtje	naar	
fixed	fees?	“Bedrijfsjuristen	en	advocaten	
zijn	al	jaren	in	discussie	over	het	uurtje-
factuurtje	model.	Het	is	nog	steeds	het	
bepalende	model,	omdat	het	in	veel	situ-
aties	nog	steeds	voor	beide	partijen	het	
beste	is.	Maar	het	is	wel	aan	het	kantelen.”

Meer bagage
Albers	denkt	dat	de	bedrijfsjurist	van	de	
toekomst	niet	alleen	als	jurist,	maar	met	
een	bedrijfskundige	blik	naar	zijn	afde-
ling	zal	kijken.	En	ook	dat	er	niet	meer	
alleen	juristen	bij	Legal	zullen	rondlopen.	
“Omdat	het	werk	breder	wordt	zul	je	ook	
analisten,	IT’ers,	mensen	met	een	achter-
grond	in	finance	en	projectmanagers	goed	
kunnen	gebruiken.	Je	ziet	dat	nu	soms	al	
bij	grotere	bedrijfsjuridische	afdelingen.”
Succesvolle	bedrijfsjuristen	en	general	
counsel	moeten	in	de	toekomst	volgens	
Albers	over	meer	bagage	beschikken	dan	
alleen	juridische	kennis.	“Het	gaat	ook	om	
je	persoonlijkheid,	welke	eigenschappen	
je	meebrengt.	Blijf	je	koel	onder	druk,	hoe	
ga	je	om	met	deadlines,	hoe	presenteer	je	
je,	hoe	communiceer	je?	Dat	is	óók	van	be-
lang.	En	je	kunt	wel	alles	van	mededinging	
of	een	ander	juridisch	onderwerp	weten,	
maar	je	moet	vooral	ook	weten	hoe	je	die	
kennis	voor	het	bedrijf	kunt	inzetten.”

Tekst: Karen Rijlaarsdam

Foto: Geert Snoeijer

Hans Albers, Deloitte Legal
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Effectieve 
innovatie? 
Slow and 
steady 
wins the 
race
De hype rond innovatie en legal tech be
gint wat af te nemen, zien Els Boonacker 
en Harm Cammel van Voxius. En dat is 
goed, want er is nu meer aandacht voor 
waar het om moet gaan: niet om steeds 
nieuwe tools, maar om wat organisaties 
en hun klanten echt nodig hebben en 
hoe bedrijfsjuristen hun dienstverlening 
daarop kunnen afstemmen.

Ja,	de	rol	van	bedrijfsjuristen	is	aan	het	
veranderen,	zegt	Els	Boonacker,	consultant	
bij	Voxius,	die	tijdens	de	paneldiscus-
sie	over	innovatie	op	het	NGB-congres	
als	moderator	zal	optreden.	Maar	bij	die	
veranderende	rol	zijn	niet	de	mogelijkhe-
den	die	legal	tech	biedt	leidend.	“De	echte	
verandering	is	dat	er	de	laatste	jaren	een	
veel	beter	besef	is	van	de	behoeften	van	
degene	voor	wie	je	werkt.	In	plaats	van	
innovatiegedreven	door	tools	en	techno-
logie,	begint	steeds	meer	door	te	dringen	
dat	je	moet	beginnen	bij	een	grondig	
begrip	van	wat	je	klant,	en	de	organisatie,	
daadwerkelijk	nodig	heeft.”

Het grotere plaatje
Daarom	is	het	als	bedrijfsjurist	van	belang	
om	je	ervan	bewust	te	zijn	wie	je	klant	is	
en	hoe	zijn	of	haar	vraag	past	in	het	grote-
re	plaatje.	Krijg	je	een	juridisch-technische	
vraag,	dan	ben	je	tegenwoordig	niet	meer	
klaar	met	het	geven	van	een	juridisch-
technisch	antwoord,	zegt	Boonacker.	“Nee,	
je	moet	goed	nadenken	over	de	klant,	zijn	
werkwijze	en	de	context	waarin	de	vraag	

gesteld	wordt.	Het	is	belangrijk	om	de	
bedrijfsvoering	te	begrijpen,	zodat	je	kunt	
zien	waar	het	beter	kan.”
Denk	dus	niet	vanuit	de	technologie,	
benadrukt	Cammel,	maar	vraag	je	af:	
wat	is	de	achterliggende	waarde	voor	
de	klant	en	hoe	kunnen	we	daar	zo	goed	
mogelijk	op	aansluiten?	Het	antwoord	
op	die	vragen	kán	deels	technologie	zijn,	
maar	meestal	spelen	vooral	ook	andere	
facetten.	Het	gesprek	daarover	is	belang-
rijk,	ook	voor	succesvolle	acceptatie	van	
veranderingen.	“Loop	je	tegen	iets	aan	dat	
beter	kan,	ga	dan	eerst	praten	met	interne	
klanten,	begrijp	wat	ze	belangrijk	vinden	
en	hoe	daar	op	aan	te	sluiten.	Kijk	ook	

welke	kennis	en	kunde	er	is	en	wat	je	nog	
moet	ontwikkelen.”	
Een	probleem	is	dat	de	meeste	juristen	te	
druk	zijn	om	hun	hoofd	boven	water	te	
houden,	en	geen	tijd	hebben	om	naar	de	
oorzaak	daarvan	te	kijken.	“Het	is	echt	be-
langrijk	om	af	en	toe	een	stapje	terug	te	
doen,	te	kijken	waaróm	het	water	je	aan	
de	lippen	staat.	Pas	dan	kun	je	bepalen	
wat	de	juiste	oplossing	is.	Het	is	belangrijk	
om	hier	tijd	voor	vrij	te	maken,	alleen	zo	
kun	je	gericht	de	juiste	stappen	maken.”

Repeterende klussen verdwijnen
Legal	tech	kán	een	hulpmiddel	zijn	om	
de	manier	waarop	wordt	gewerkt	te	

Els Boonacker, Voxius
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verbeteren.	“Er	komen	allerlei	tools	en	
diensten	beschikbaar	die	onderdelen	van	
het	werk	makkelijker	kunnen	maken.	
Hierdoor	krijgen	juristen	meer	tijd	voor	
de	werkelijk	juridisch	complexe	afwegin-
gen.”	De	mogelijkheden	verschillen	per	
vakgebied,	zegt	Cammel.	“Bij	litigation	
bijvoorbeeld	kunnen	tools	helpen	sneller	
en	grondiger	onderzoek	te	doen,	op	het	
gebied	van	contracting	en	compliance	ko-
men	er	meer	middelen	die	delegeren	naar	
de	business	vergemakkelijken.”
Leuke	bijkomstigheid:	de	mogelijkheden	
om	jezelf	te	ontwikkelen	als	jurist	nemen	
ook	toe.	Sommige	juridische	rollen	blijven	
grotendeels	vaktechnisch,	maar	in	andere	
rollen	wordt	bijvoorbeeld	kennis	van	pro-
cessen	en	het	stimuleren	van	juist	gedrag		
een	belangrijk	onderdeel.	Dat	geeft	veel	
meer	ruimte	voor	eigen	ontwikkeling	in	
lijn	met	waar	je	belangstelling	ligt.
Boonacker	benadrukt	dat	het	bij	de	
keuze	van	hulpmiddelen	belangrijk	is	
om	te	kijken	naar	praktisch	gebruik.	“Er	

zijn	allerlei	flitsende	tools,	maar	probeer	
zo	dicht	mogelijk	aan	te	sluiten	bij	wat	
medewerkers	al	kennen.	Let	op	gebruiks-
gemak,	dingen	die	intuïtief	te	gebruiken	
zijn.	Veel	oplossingen	kun	je	integreren	in	
Outlook.	Dat	lijkt	technisch	misschien	wat	
minder	sexy	dan	een	nieuwe	tool	van	een	
startup,	maar	het	vergroot	wel	de	kans	op	
succesvol	gebruik.”

Coderen
Om	futureproof	te	zijn	als	bedrijfs-
jurist	is	het	belangrijk	je	bewust	te	zijn	
van	de	mogelijkheden	die	er	zijn	én	om	
voor	het	gebruik	daarvan	open	te	staan.	
Boonackers	advies	voor	succesvolle	in-
novatie:	“Kijk	samen	met	je	collega’s	goed	
wat	je	nodig	hebt,	en	innoveer	in	stapjes.	
Het	hoeft	niet	in	één	keer,	slow	and	steady	
can	win	this	race.”
Het	is	ook	niet	zo	dat	iedere	jurist	zelf	de	
achterliggende	techniek	van	de	innovaties	
moet	beheersen	of	moet	kunnen	code-
ren.	“Zeker	niet.	Zie	het	als	de	apps	op	je	

telefoon,	die	helemaal	onderdeel	van	je	
dagelijks	leven	zijn	geworden.	Zo’n	app	
hoef	je	ook	technisch	niet	te	snappen,	
zolang	je	maar	weet	welke	functionaliteit	
hij	biedt	en	hoe	je	hem	praktisch	gebruikt.	
Hetzelfde	geldt	voor	de	mogelijkheden	
die	legal	tech	biedt.	Je	moet	de	bereidheid	
hebben	om	ermee	te	werken	en	je	werk-
wijze	aan	te	passen.”	
Alle	aandacht	voor	innovatie	is	goed	en	
gelukkig	is	er	dus	intussen	ook	besef	dat	
dat	gericht	en	geleidelijk	gaat	in	plaats	
van	met	een	big	bang,	aldus	Boonacker	
en	Cammel.	“Het	vergt	tijd	en	aandacht	
om	dienstverlening	goed	en	klantbewust	
te	ontwikkelen.	Maak	gericht	en	constant	
kleine	stapjes,	dan	kun	je	optimaal	aan-
sluiten	bij	wat	je	klanten	en	je	organisatie	
nodig	hebben	en	comfortabel	vinden.	
Want	dáár	gaat	het	om.”

Tekst: Karen Rijlaarsdam

Foto: Geert Snoeijer

>

‘De praktijk is weerbarstig, 
goede tools zijn nog maar 
beperkt beschikbaar’
Advocatenkantoor Allen & Overy doet al 
jaren veel aan innovatie. Partner Aroen 
Kuitenbrouwer, die als panellid tijdens het 
NGBlustrumcongres zal optreden, vertelt 
over de betekenis van innovatie voor de 
praktijk van de juridische dienstverlening. 

Bij	Allen	&	Overy	wordt	al	jaren	veel	aan	
innovatie	gedaan.	“Ik	durf	ons	wel	markt-
leider	te	noemen	qua	aandacht	voor	legal	
tech”,	zegt	Aroen	Kuitenbrouwer.	Hij	is	
partner	banking	&	restructuring	en	houdt	
zich	daarnaast	vanuit	kantoor	Amsterdam	
bezig	met	het	onderwerp	innovatie.
In	2017	is	in	de	Londense	vestiging	van	
Allen	&	Overy	de	innovationhub	Fuse	

opgezet.	“We	nodigen	daar	startups	uit	
die	zich	bezighouden	met	legal	tech”,	
vertelt	Kuitenbrouwer.	“Ze	kunnen	daar	
een	paar	maanden	hun	intrek	nemen	om	
hun	producten	verder	te	ontwikkelen.	Dat	
doen	ze	in	samenspraak	met	onze	advo-
caten	en	cliënten.	Er	zijn	daar	steeds	zo’n	
acht	startups	aan	de	slag.”
Het	mes	snijdt	bij	Fuse	aan	twee	kanten:	
de	startups	krijgen	beter	inzicht	in	wat	
advocatenkantoren	en	hun	klanten	
willen,	en	Allen	&	Overy	houdt	zicht	op	
wat	er	gebeurt	op	het	gebied	van	legal	
tech.	“Overigens	brengt	het	werken	met	
startups	wel	een	uitdaging	mee,	namelijk	
het	tempo	waarin	dingen	worden	

ontwikkeld.	Ze	komen	met	allerlei	slimme	
ideeën	aan,	maar	een	goed	idee	omzetten	
in	een	goed	bruikbare	juridische	tool	is	
nog	niet	zo	makkelijk.	En	kost	vaak	veel	
tijd.”
Inmiddels	is	er	is	uit	Fuse	een	aantal	
nuttige	producten	voortgekomen,	Legatics	
(een	platform	voor	zogenoemd	conditions	
precedent),	Avvoka	(een	document	
automation	en	onderhandelingsplatform)	
en	Define	(een	work	plug-in	die	gebruikte	
definities	traceerbaar	maakt).	Deze	tools	
worden	zowel	door	advocaten	van	Allen	
&	Overy	zelf	gebruikt,	als	aan	klanten	
aangeboden.	
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Feedbacktool
In	Engeland	is	men	een	stuk	verder	op	het	
gebied	van	legal	tech	dan	in	Nederland.	
“De	markt	is	daar	veel	groter	en	er	is	
meer	budget	beschikbaar.	Doordat	wij	
een	internationaal	kantoor	zijn	worden	
we	meegezogen	door	de	activiteiten	op	
dit	gebied	van	de	Engelse	tak.”	Bij	Allen	&	
Overy	is	er	een	man	of	dertig,	veertig	die	
zich	met	innovatie	bezighoudt,	voorname-
lijk	in	Londen.	
Maar	ook	in	Nederland	laat	Allen	&	Overy	
zich	niet	onbetuigd	op	het	gebied	van	
innovatieve	hulpmiddelen.	Zo	ontwik-
kelde	het	kantoor	als	eerste	in	Nederland	
een	online	feedbacktool,	de	app	Allen	&	

Overy	Listens.	“Hiermee	kunnen	cliënten	
na	afloop	van	een	zaak	de	dienstverlening	
van	hun	advocaten	evalueren.	Aan	deze	
feedback	wordt	vervolgens	door	een	kan-
toorgenoot	die	niet	aan	de	betreffende	
zaak	heeft	meegewerkt	opvolging	gege-
ven.”	Volgens	Kuitenbrouwer	wordt	de	
app	zeer	gewaardeerd.	“Het	was	eigenlijk	
ook	vreemd	dat	advocaten	nooit	vroegen	
of	hun	cliënten	tevreden	waren	met	hun	
juridische	dienstverlening,	maar	ze	met	de	
voeten	lieten	stemmen.	Het	leek	ons	goed	
om	daar	wat	aan	te	veranderen.”

Niet op de rem trappen, maar 
vooroplopen
De	laatste	jaren	komen	er	steeds	meer	pro-
ducten	op	de	markt	die	de	werkprocessen	
van	zowel	advocaten	als	bedrijfsjuristen	
vergemakkelijken.	Bij	Allen	&	Overy	maken	
ze	er	dankbaar	gebruik	van.	Kuitenbrouwer	
is	ervan	overtuigd	dat	legal	tech	op	den	
duur	de	juridische	dienstverlening	zal	
veranderen,	maar	het	is	wel	een	proces	dat	
tijd	nodig	heeft.	“Drie	jaar	geleden	dacht	
ik:	het	gaat	nu	gebeuren,	de	dienstverle-
ning	wordt	heel	anders.	Maar	zo	snel	gaat	
het	in	de	praktijk	niet.	Ook	al	trek	je	er	
hard	aan,	we	zijn	nog	niet	geparachuteerd	
naar	een	nieuwe	werkelijkheid.”	
Er	wordt	weleens	gezegd	dat	innovatie	
door	advocatenkantoren	wordt	tegenge-
houden.	Kuitenbrouwer:	“Ja,	dan	hoor	je	
dat	we	uit	eigenbelang	op	de	rem	zouden	
trappen.	Ik	kan	verzekeren	dat	dat	bij	ons	
kantoor	in	ieder	geval	niet	zo	is.	We	willen	
juist	graag	vooroplopen.	Ook	om	te	voor-
komen	dat	iemand	anders	er	met	goede	
ideeën	vandoor	gaat.”

Openstaan voor vernieuwing
Verwacht	Kuitenbrouwer	dat	legal	tech-
toepassingen	veel	veranderingen	voor	de	
rol	van	bedrijfsjuristen	zullen	hebben?	
“Daar	ben	ik	voorzichtig	in.	Er	wordt	door	
bedrijfsjuristen	net	als	bij	ons	ongetwij-
feld	veel	over	technologisering	nagedacht,	
maar	de	praktijk	is	weerbarstig.	Goede	
tools	zijn	nog	maar	beperkt	beschikbaar.	
Je	moet	bovendien	ook	wel	openstaan	
voor	vernieuwing.	Onbekendheid	met	het	
onderwerp	houdt	mensen	vaak	tegen,	en	
de	interne	focus	van	bedrijven	is	er	ook	
nog	niet	zo	op	gericht.”		
Bedrijfsjuristen	schudden	in	ieder	geval	
niet	heel	erg	hard	aan	de	boom,	is	
Kuitenbrouwers	ervaring.	“Dat	zal	er	ook	
wel	mee	te	maken	hebben	dat	de	meeste	
bedrijven	niet	zoveel	budget	voor	innova-
tie	hebben.	Wij	besteden	in	onze	pitches	
altijd	aandacht	aan	de	tools	die	we	kun-
nen	gebruiken,	maar	de	belangstelling	
daarvoor	is	wisselend.”

Tekst: Karen Rijlaarsdam

Foto: Geert Snoeijer

Aroen Kuitenbrouwer, Allen & Overy
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‘Ik 
voorzie 
een 
zonnige 
toekomst 
voor de 
bedrijfs-
jurist’
Ontwikkelingen op het gebied van 
legal tech die het werk van bedrijfs
juristen makkelijker maken zijn er 
volop. Henk Jan Onstwedder van 
Wolters Kluwer, een van de hoofdspon
sors van het NGBcongres, voorziet dan 
ook een “heel zonnige toekomst” voor 
de bedrijfsjurist. 

“Bedrijfsjuristen	zijn	veel	tijd	kwijt	
aan	administratie”,	zegt	Henk	Jan	
Onstwedder,	General	Manager	van	de	
Legal	Software	unit	van	Wolters	Kluwer	
in	Nederland.	“Denk	aan	het	zoeken	
naar	contracten	–	op	welke	Sharepoint	
site	stond	dat	ook	alweer?	–,	het	bijhou-
den	van	renewal	dates,	het	vinden	van	het	
goede	contract	template	en	het	napluizen	
van	eerdere	aandelentransacties	om	de	
juiste	eigendomsverhoudingen	in	een	
complexe	juridische	bedrijfsstructuur	te	
achterhalen.	Dit	zijn	uitdagingen	die	we	
veel	horen,	en	waar	we	onze	klanten	mid-
dels	automatisering	mee	helpen.”

Risico’s verkleinen
“Dat	geldt	voor	zowel	grotere	als	kleinere	
bedrijfsjuridische	afdelingen.	Niemand	
wordt	aangenomen	om	contracten	te	
zoeken”,	aldus	Onstwedder.	“Het	wordt	
pas	interessant	als	je	met	gegevens	in	

contracten	aan	de	slag	kunt.	Contracten,	
maar	ook	informatie	over	juridische	
entiteiten,	IP-gerelateerde	gegevens	en	
dergelijke,	wil	je	beschikbaar	hebben	
op	het	moment	dat	het	nodig	is.	Het	is	
voor	ieder	bedrijf	–	ongeacht	de	grootte	
–	zinvol	om	deze	gegevens	altijd	beschik-
baar	te	hebben,	maar	het	is	voor	niemand	
waardevol	om	tijd	te	moeten	besteden	
aan	het	zoeken	naar	deze	informatie.	
Bovendien,	door	zaken	systematisch	vast	
te	leggen	vergroot	je	de	beheersbaarheid	
en	verklein	je	de	risico’s.	Bijvoorbeeld:	als	
je	een	paar	contracten	hebt	kun	je	dit	nog	
wel	doen	in	Sharepoint	of	Excel,	maar	de	
meeste	bedrijven	werken	met	honderden	

contracten,	of	meer.	Je	loopt	dan	al	snel	
het	risico	om	belangrijke	clausules	te	ver-
geten	of	deadlines	te	missen,	soms	met	
grote	financiële	consequenties.	Mocht	
dat	gebeuren	dan	levert	dat	geen	prettig	
gesprek	met	de	CFO	van	je	organisatie	op,	
en	helemaal	niet	omdat	je	dit	met	geringe	
investering	in	automatisering	prima	onder	
controle	kunt	brengen.”

Goede organisatie
Onstwedder	raadt	bedrijfsjuridische	afde-
lingen	die	(meer)	van	de	mogelijkheden	
van	legal	tech	gebruik	willen	maken	aan	
goed	te	bedenken	wat	ze	willen.	“Welke	
rol	wil	je	als	afdeling	spelen	binnen	het	

Henk Jan Onstwedder, Wolters Kluwer
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bedrijf?	Wat	voor	(software)	producten	on-
dersteunen	hierbij?	Doe	je	alle	taken	zelf	
en	wat	besteed	je	eventueel	uit	aan	een	
legal	service	provider?	Begin	in	ieder	geval	
met	een	goede	organisatie	van	het	werk,	
zodat	je	een	goede	basis	hebt.	Het	vinden	
van	de	technologie	die	het	best	bij	jouw	
situatie	past	is	een	kwestie	van	weten	wat	
voor	afdeling	je	wilt	zijn.”	
Juristen	zijn	wat	traditioneel	en	risicomij-
dend,	waardoor	niet	iedereen	evenzeer	te	
porren	is	voor	nieuwigheden.	“Maar	je	ziet	
dat	wel	veranderen,	ook	onder	invloed	van	
jongere	werknemers.	Tegen	een	millennial	
op	zijn	eerste	werkdag	zeggen:	‘welkom,	
en	daar	is	de	dossierkast’	werkt	niet.	Die	
vraagt	zich	dan	meteen	af:	wil	ik	hier	wel	
aan	de	slag?”
Ook	de	coronacrisis	heeft	de	acceptatie	
van	legal	tech	versneld	–	Onstwedder	
en	de	zijnen	kunnen	de	vraag	amper	bijbe-
nen.	“Veel	bedrijven	keken	al	naar	het	toe-
passen	van	technologie,	maar	waren	nog	
wat	huiverig.	Voor	corona	kon	je	indien	
nodig	gewoon	een	handtekening	halen	bij	
je	buurman	op	kantoor,	maar	toen	ieder-
een	thuis	kwam	te	zitten	werd	dat	lastig.	
Toen	kwam	e-signature	bij	velen	in	beeld,	
maar	dan	moet	je	wel	digitale	contracten	
hebben.	Dan	ontkom	je	er	niet	aan	om	
over	dit	onderwerp	na	te	denken.”

Veranderingen
Onstwedder	verwacht	de	komende	drie	
à	vijf	jaar	flinke	veranderingen	op	het	
gebied	van	legal	tech.	Ten	eerste	is	dat	
op	het	gebied	van	het	steeds	verder	

automatiseren	van	juridische	administra-
tie.	Denk	bijvoorbeeld	aan	het	evalueren	
van	contracten	middels	artificial	intel-
ligence	op	juistheid	en	volledigheid,	aan	
workflows	voor	interne	compliance,	of	aan	
het	gebruik	van	een	legal	portal	voor	ie-
dereen	die	samenwerkt	met	de	juridische	
afdeling.	“Dit	zorgt	voor	toename	van	ef-
ficiëntie	en	creëert	ruimte	om	meer	tijd	te	
besteden	aan	juridisch	inhoudelijk	werk.”	
Daarnaast	verwacht	hij	op	middellange	
termijn	veel	van	de	koppeling	van	content	
met	software.	“Dan	krijg	je	bijvoorbeeld	
als	je	een	trademark	wilt	registreren	een	
link	naar	software	die	kijkt	hoe	dat	moet	
in	het	betreffende	land,	en	die	je	door	dat	
proces	leidt.	Of	als	je	met	een	contract	
bezig	bent	krijg	je	direct	de	relevante	juris-
prudentie	voorgeschoteld.	Hoe	mooi	is	
het	als	je	daar	niet	zelf	naar	op	zoek	hoeft,	
maar	je	softwaresysteem	ziet	wat	je	nodig	
hebt?”,	aldus	Onstwedder.	“Het	mooie	aan	
deze	ontwikkeling	is	dat	we	niet	alleen	
de	efficiëntie	vergroten,	maar	juist	ook	de	
kwaliteit	van	het	werk	kunnen	beïnvloe-
den	door	het	aanbieden	van	relevante	
informatie	op	het	juiste	moment.	Minder	
administratie,	meer	tijd	voor	inhoudelijk	
uitdagende	werkzaamheden	en	dat	met	
beschikbaarheid	van	relevante	informatie:	
dat	lijkt	me	een	heel	zonnige	toekomst	
voor	de	bedrijfsjurist;	een	toekomst	waar	
we	hard	aan	blijven	werken.”

Tekst: Karen Rijlaarsdam

Foto: Geert Snoeijer

	


