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Matter  
management  
systemen.  
Wat levert het op?
Waarom je matter management in kunt zetten als  

jurist en wat het je op kan leveren.
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Matter Management: wat levert het op?

Matter Management is het goed administratief beheren van alle zaken die door 

een juridische afdeling worden verzorgd. Het is een oplossing om alle soorten ju-

ridische zaken van het bedrijf te ondersteunen. Het zal je niet verbazen dat daar 

veel onderwerpen en taken onder vallen. Van contracten tot claims en van juri-

disch onderzoek tot transacties. Het is kortom een allesomvattende benadering 

voor het beheer van juridisch werk.

Werk efficient met een essentieel  
hulpmiddel.

Met alles waar je aan begint, stel je eerst het doel 

vast. Want zonder doel weet je niet waarom je 

ergens aan begint. Zo simpel is het. Ook als we 

het over Matter Management hebben. Om het 

doel vast te stellen is er een vraag die je moet 

beantwoorden: waarom wil ik een Matter Manage-

ment Systeem. Of beter nog: waarom heb ik er 

nog geen? Het is tenslotte een essentieel hulp-

middel om efficiënt te kunnen werken. Zoals een 

boekhouder een administratief pakket gebruikt, 

zo gebruikt de juridische afdeling het Matter Ma-

nagement Systeem. Wat levert het op?
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- Transparantie. Meten is weten: een veelge-

hoorde kreet. En niet voor niets! Door inzicht te 

verkrijgen in waar de juridische functie zich mee 

bezig houdt, is het ook mogelijk te beoordelen op 

welke onderdelen er efficiënter gewerkt kan wor-

den. En waar de knelpunten zitten, bijvoorbeeld 

qua bezetting.

- Overzichtelijke en complete rapportages. 

Het meegeven van metadata aan de onderwer-

pen zorgt voor helderheid. Geen handmatig bij te 

houden Exceloverzichten, maar een simpele druk 

op de knop

- Het systeem kan fungeren als kennisbank: 

je raadpleegt makkelijk vergelijkbare kwesties uit 

het verleden en dossiers zijn voor geautoriseerde 

gebruikers gezamenlijk toegankelijk en daarmee 

overdraagbaar bij afwezigheid of bij verandering 

van functies en verantwoordelijkheden

- Beschikbaarheid data en stukken: Het redu-

ceert significant het risico op het niet meer be-

schikbaar zijn van relevante data, documenten en 

dossiers en het voorkomt het steeds opnieuw uit 

moeten vinden van het wiel

- Efficiëntie: de zoektijd naar relevante gege-

vens wordt zeer sterk gereduceerd

- Betere (interne en externe) klantbeleving: 

de samenwerking met interne stakeholders (klan-

ten) wordt versimpeld én versterkt door een een-

vormige manier van samenwerken

- Compliance: door het integreren van work-

flows in het Matter Management Systeem voldoe 

je simpeler aan regelgeving en interne beleidslij-

nen

- Makkelijker werken door volledige integra-

tie in digitale juridische archiefsystemen en de 

eenvoudige beschikbaarheid van data (denk bij-

voorbeeld aan de gegevens van corporate house-

keeping)

Een goed begin is het halve werk, als je je doe-

len vast stelt en daar je Matter Management Sys-

teem op inricht, werk je efficiënter en effectiever! 

Waarom heb jij er nog geen?
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Ik ben Jo van IJzeren. Ik ben geboren in 1964, 

opgeleid tot jurist en heb jarenlange ervaring 

als juridisch business partner. Relaties, colle-

ga’s en vakgenoten typeren mij als praktisch, 

ondernemend, oplossingsgericht en analy-

tisch sterk. Ik ben een teamspeler, denk in 

processen, durf gebaande paden te verlaten 

en ben in alles een professional.

www.stepupsmart.eu

jovanijzeren@stepupsmart.eu 

+31 6 12963893
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Step Up Smart adviseert en ondersteunt je bij het inrichten van gestan-

daardiseerde werkprocessen en IT-systemen. Zodat je als jurist efficiën-

ter en succesvoller opereert binnen jouw organisatie of binnen de orga-

nisatie van je klant.  


