
1

Legal Tech: 
succesvol 
inzetten of links 
laten liggen?
8 randvoorwaarden waar je aan moet voldoen! 
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8 randvoorwaarden waar je aan moet voldoen! 

Het inzetten van Legal Tech (of: IT voor juridische afdelingen) is onontbeerlijk om 

de slag om de interne en externe klant te winnen. Al is het alleen maar om de 

heersende tijdsdruk te verlichten en efficiënter en effectiever te werk te gaan. In 

het woud aan oplossingen, is het zaak om eerst een stap terug te doen. Inventa-

riseer welke Legal Techoplossingen voor jouw organisatie van belang kunnen zijn. 

Geef deze prioriteit. De meest voor de hand liggende en logische volgorde bepaal 

je aan de hand van de zwaarstwegende elementen, veelal zal dat efficiëntie en 

inzicht zijn. Zorg dat er aan de randvoorwaarden voldaan kan worden, zodat de 

IT-oplossing ook daadwerkelijk resultaten oplevert. 

Er zijn specifieke en overkoepelende oplossingen voor 
elk van onderstaande punten: 

- Overbelasting van de juridische afdeling, reactief en ad hoc werken.

- Tijdsbesteding aan archivering en zoeken naar documentatie

- Het zoekraken van documentatie

- Ontbreken van inzicht in status, lopende en afgewikkelde zaken

- Gebrek aan of beperkte rapportages

- Voldoen aan bewaartermijnen

- Te grote tijdsbesteding aan standaard repeterende werkzaamheden en/of advisering

- Onoverzichtelijke hoeveelheid variaties in documentatie / niet juiste documentatie

- Geen inzicht wat daadwerkelijk wordt vastgelegd

- Budgetdruk

- Reactief en ad hoc werken

- Gebrek aan inzicht in organisatieprocessen

- Geen tijd (zowel vanuit business als juridisch) voor inzichtelijk krijgen processen

-	 Het	ontbreken	van	specifieke	stuurinfo	in	financiële	rapportage	/	financieel	management
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1.	 Eindverantwoordelijke	heeft	sterke	oriëntatie	op	efficiëntie	en	het	werken	met

          geïntegreerde processen.

2. Duidelijkheid over budget.

3. Einddoel van de inzet van een IT-systeem dient helder te zijn.

4. Systemen zijn geen doel op zich. IT is een expliciet onderdeel van de totale op

          gebruikers en (interne) klanten gerichte strategische positionering van de 

          juridische afdeling.

5. Gebruikers staan centraal bij het ontwikkelen en implementeren van de 

          functionaliteit.

6. Stapsgewijze ontwikkeling en invoering aan de hand van een bewuste en 

          duidelijke prioritering.

7. Voldoende beschikbaarheid van implementatie, onderhoud en verander 

          capaciteit (personen).

8.	 Draagvlak	bij	stakeholders,	waaronder	IT,	business	en	finance.

Zonder deze randvoorwaarden is een succesvolle inzet van IT 
op juridische afdelingen onmogelijk: 

Dé oplossing voor jouw afdeling en organisatie is uiteraard 
afhankelijk van prioritering en keuzes, maar kunnen in het algemeen 
onderverdeeld worden in de volgende categorieën: 

- Document/Dossier Management Systeem (DMS) 

- Digitaal archief (evt. icm een matter managementsysteem)

- Geautomatiseerde processen met standaardisatie van documentatie

-	 Applicaties	op	specifieke	onderwerpen

- Externe resources managementsysteem (evt. icm met matter intake)

- IT-tools met impactbeoordeling organisatieprocessen

- E-discovery software

- Document generatie/template management
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Wil je meer weten over Legal Tech en Legal 

Business Partnering? 

www.stepupsmart.eu

jovanijzeren@stepupsmart.eu 

+31 6 12963893

linkedin.com/company/step-up-smart

© 2021, Step Up Smart

Voor een toelichting op de specifieke IT-behoeften in 

jouw organisatie, nemen wij binnenkort 

contact met u op…


