Kosten besparen
en hogere
klanttevredenheid:
Legal Business
Partnering
Wees kaderdoorbrekend en vernieuwend, voeg waarde
toe aan jouw bedrijf én je eigen werk.
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Inleiding.
Wat is beter? Wachten tot er een probleem is en
dat oplossen? Of proactief handelen en zo voorkomen dat er een probleem ontstaat? Dat laatste
klinkt het meest logisch, maar het wordt nog door
lang niet alle juristen in de praktijk gebracht. Het

Kernonderdeel 1 onderscheid niveaus
Krijg meer begrip van de bedrijfsprocessen
en stem het juridisch element beter af op
de behoeften.

vraagt namelijk een fundamenteel andere benadering dan de klassieke werkwijze. Anders denken én
doen draagt op de lange termijn veel meer bij aan
het succes van de organisatie. Problemen voorkom

Kernonderdeel 2 betrokkenheid
Neem direct juridische implicaties en consequenties mee door vroege betrokkenheid.

je niet altijd, natuurlijk niet, maar door inzicht, het
verbeteren van processen en het wegnemen van
oorzaken voeg je als jurist meer waarde toe. Als
legal business partner heb je het vermogen om

Kernonderdeel 3 positie in bedrijfsproces
Begrijp de hoofdlijnen, verkrijg inzicht in
details en uitzonderingen

operationeel, transformerend en strategisch volledig ingebed en mede controlerend bij de praktijk
van de (interne) klant betrokken te zijn. Daarmee
draag je bij aan het succes van de hele organisa-

Kernonderdeel 4 proactief en vroege
betrokkenheid
Van actuele naar ideale situatie

tie. En als bijeffect wordt jouw werk interessanter!
Kernonderdeel 5 persoonlijk
In deze whitepaper lees je over de zeven kernonderdelen van legal businesspartnering en

Krijg jouw business mee door de juiste mindset

wat je zelf kunt doen om te transformeren tot
een gewaardeerde legal business partner.

Kernonderdeel 6 analyse
Analyseer alles: van stakeholders tot risico’s

Geschreven door Jo van IJzeren, Founder Step
Up Smart

Kernonderdeel 7 oplossing
Concreet, praktisch en makkelijk
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Kernonderdeel 1 Onderscheid Niveaus
(operationeel, transformerend en strategisch)
Op operationeel niveau weet je als jurist na-

om er maar een paar te noemen. Op dit transitio-

tuurlijk wel waarom je iets moet doen. Niet

nele niveau is het managen van juridische risico’s

zelden is dat het reactief oplossen van een

van belang. Ze moeten beoordeeld worden en er

ontstaan probleem op korte termijn. Je kijkt

moeten keuzes gemaakt worden door mid-

naar wat er is gebeurd, wat eraan gedaan kan

del van een impact-analyse. Zijn de risi-

worden en inventariseert alternatieven en be-

co’s wel of niet relevant? Moeten we er aan-

paalt de richting voor een oplossing en de te

dacht

aan

besteden

en

zo

ja:

wanneer?

nemen actie. Bij het juridisch uitwerken van
een concrete vraag loop je tegen uitvoeringsuitdagingen aan. Een juiste analyse waarbij je
de volledige en relevante informatie verzameld
en praktisch aansluit bij de behoeften van de
interne klant, zijn daarbij de eerste stappen.

Als je kunt kijken naar het transitionele niveau, in
wezen is dat een iets hoger abstractieniveau, zijn
er veel verbetermogelijkheden. Je kunt als jurist
bijvoorbeeld op operationeel niveau een arbeids-

De volgende stappen behelzen het communiceren

conﬂict uitstekend oplossen. In de transitionele

over de risico’s en de impact en het aandragen

benadering kijk je juist of je het conﬂict kunt voor-

en vormgeven van alternatieven. Daarbij staat het

komen. Wellicht is het beter om bewuster om te

proactief ‘voorkomen in plaats van genezen’ cen-

gaan met moeilijke arbeidssituaties door het aan-

traal. Het vraagt een andere manier van denken

bieden van trainingen en vroegtijdige begeleiding.

waarbij je je kunt afvragen hoe eenzelfde probleem

Dat vraagt ook tijd en geld, maar levert uiteindelijk

bijvoorbeeld bij een veel grotere organisatie wordt

meer op. Minder ontslagzaken, minder advieskos-

opgelost. Daarnaast speelt het inzetten van da-

ten, minder ontslagvergoedingen, betere arbeids-

ta-analyse en technologie een grote rol. Data-ana-

verhoudingen en een beter imago als werkgever,

lyse om kansen te identiﬁceren en verbeteringen
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vorm te geven. Technologie om bedrijfsprocessen

vaardigheden en bewustwording in de business.

efﬁciënter vorm te geven of te herinrichten. Op die

Standaard zijn de veelvoorkomende issues: wat

manier transformeer je van een cost-centre naar

doet de business zelf met behulp van standaar-

een proﬁt-centre.

den, modellen en IT en wat doet de jurist of de
juridische afdeling? Het blijft neerkomen op het

Op het strategisch niveau ga je als jurist kader

vaststellen waar het in de kern om gaat en van

doorbrekend te werk, vernieuwend. Dit is de best

daaruit het vraagstuk benaderen.

mogelijke rol voor de juridische afdeling of de jurist in de ondersteuning en de ontwikkeling van

Deze manier van denken is een niet geringe uit-

de business. Op dit hogere abstractieniveau gaat

daging voor zowel de jurist als de business. Als

het in de kern om het waarom, het wat en het

jurist krijg je meer begrip van de bedrijfsproces-

hoe. Zodanig dat er ook alternatieven buiten het

sen, waardoor het juridische element veel beter

juridische aandachtsgebied kunnen worden aan-

kan worden afgestemd op de behoeften. Hiermee

gedragen. Ook alternatieven met betrekking tot

vormt het een vanzelfsprekend element en voor-

het businessmodel zelf! Het vraagt betrokkenheid

komt het een te sterke theoretische benadering.

vanaf het begin, een volwaardige inbreng en een

Dat maakt niet alleen jouw werk interessanter, het

multidisciplinaire benadering van vraagstukken,

zorgt tevens voor een kostenbesparing en betere

ook vanuit de jurist. Denk hierbij aan stakeholder-

klantgerichtheid voor de business!

management. Het draait om het vergroten van de

Kernonderdeel 2 Betrokkenheid
Wanneer juridische aspecten een ongestoorde

plicaties en consequenties mee te nemen. Op-

uitvoering belemmeren, levert dat ongewens-

lossingen die in de ontwerpfase worden aange-

te, onvoorziene, kostbare en irritante ver-

dragen, die bijsturen en praktisch inspelen op

storingen en vertragingen op. Anticiperende

de beoogde doelen, leiden tot een kwalitatief

pro-activiteit levert de grootste bijdrage aan

betere opzet, minder verstoringen en een veel

het meest soepele verloop van alle juridische

betere voorspelbaarheid. In hoofdlijnen onder-

aspecten bij een bedrijfsproces, een project

scheiden we de volgenden fasen:

of een nieuw initiatief. Vroege betrokkenheid
maakt het mogelijk om direct de juridische im4

1. Initiatief/nieuw project/verandering
Een duidelijk einddoel is essentieel! De juridische aspecten kunnen dan praktisch, simpel en aansluitend
worden meegenomen en vormgegeven. Daarmee kan ook in deze fase makkelijk een risicobeoordeling worden gemaakt om inzicht te krijgen op de impact van de juridische aspecten. Er kunnen tevens beslissingen
worden genomen over het accepteren, beperken of overdragen aan derden van de juridische risico’s.

2. Vormgeving acties/vastleggen
afspraken
Voldoe aan de regelgeving (handel compliant) en/of leg afspraken vast in contracten.

3. Uitvoering/handelen
Nagenoeg bij elk initiatief, project en/of
verandering zal er actie moeten worden
ondernomen.

4. Schade/niet voldoen aan
afspraken/boetes
Afhankelijk van de (juridische) voorbereiding kan de impact van fouten en/of het
overtreden van regels groter of kleiner zijn.

5. Schade beperken en/of verhalen/afwikkeling boetes
In de traditionele manier van werken is dit de fase waarin juristen ingeschakeld worden, het raakt immers
direct aan jouw aandachtsgebieden. Discussies, rechtszaken en dergelijke zullen ook altijd bij jouw werk
blijven horen. Voor alle organisaties betekent dat ook dat het ongewenste verstoringen in de uitvoering van
de activiteit veroorzaakt. Ongewenst, maar ook inefﬁciënt, kostbaar en te voorkomen!

6. Evaluatie en identiﬁcatie verbeterpunten
Uiteraard blijf je naar verbeterpunten kijken en neem je deze mee naar een nieuw project of initiatief.
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Kernonderdeel 3 Positie in bedrijfsproces

Het zal je niet verbazen dat het essentieel is om een goed overzicht te hebben van de activiteiten en de samenhang van de activiteiten die plaatsvinden in de organisatie. Dit begint met het begrijpen van de hoofdlijnen, alleen op basis daarvan verkrijg je inzicht in de details en uitzonderingen.

Op basis van dat inzicht maak je een juiste juridische analyse en vind je oplossingen
die zo goed mogelijk aansluiten bij de behoefte in de organisatie. Daarmee lever je een
maximale bijdrage aan het succes van de organisatie.

Kernonderdeel 4 Proactief en vroege
betrokkenheid
Het zal voor menig jurist bekend voorkomen.

no afdeling, terwijl de go-go gewenst is. Want

Wijzigingen zijn al doorgevoerd, implemen-

het faciliteren van de mogelijkheden levert op

taties zijn gaande en projecten in uitvoering.

allerlei vlakken zoveel meer winst op.

Vanuit juridisch oogpunt kun je niet veel meer
doen dan op de rem trappen, waardoor de uit-

Onderstaand waargebeurd praktijkvoorbeeld ver-

voering niet op de voorziene manier meer kan

duidelijkt dit:

plaatsvinden. Je werkt als het ware op de no-
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Praktijkvoorbeeld.

“Tijdens onderhandelingen wilde de ene partij een aantal onderdelen van de algemene voorwaarden niet van toepassing verklaren en nog een paar aanpassingen bewerkstelligen. De
commerciële medewerker van de organisatie riep meteen: ‘Oh nee, geen aanpassingen van
de algemene voorwaarden! Dan moet ik eerst lang legal en dan komt de deal nooit rond.
Dat duurt maanden en de uitkomst staat nu al vast: er mag niets veranderd worden. Maar
ik mag wel in speciale bepalingen van het contract iets aanpassen.’ De strakke houding van
de juridische afdeling creëerde op deze manier een schijnzekerheid, die door de ruimte in de
bijzondere bepalingen werd ondergraven. Blijkbaar stond er een achterdeurtje open.”

In de actuele situatie wordt de juridische func-

wijzigingen, nieuwe initiatieven enz. Het ontbreken

tie naar aanleiding van een vraag of incident inge-

van het gestructureerde inzicht maakt het onmo-

schakeld. In het schema komt dat neer op stap 4:

gelijk om vroegtijdig, proactief en gestructureerd

schade behandelen en hiernaast discussie voeren.

de juridische component mee te nemen en daar

De contacten met de juridische functie vinden op

op een zo praktisch mogelijke manier mee om te

een ad hoc basis plaats, er is geen gestructureerde

gaan.

uitwisseling van informatie over ontwikkelingen,
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In de ideale situatie bestaat er een goed over-

verantwoordelijken voor bedrijfsprocessen en de

zicht van alle primaire en ondersteunende organi-

juridische functionarissen, geef je vorm aan een

satieprocessen en worden wijzigingen, initiatieven,

veel efﬁciëntere manier van werken. Zo creëer je

vernieuwingen en dergelijke vroegtijdig (fase 1 van

de randvoorwaarden voor een zo ongestoord mo-

betrokkenheid in het schema) kortgesloten met de

gelijke uitvoering en voortgang van de processen

juridische functie. Uiteraard vraagt dit inspanning,

en lever je een maximale bijdrage aan het suc-

maar het loont de moeite! Niet alleen verkrijg je

ces van de organisatie. Dat maakt het werk voor

een veel beter inzicht in de totale juridische ex-

jou als jurist niet alleen interessanter, het zorgt

posure, de beheersmaatregelen zijn veel beter te

meteen voor een kostenbesparing en een hogere

deﬁniëren. Zo ook de prioritering van benodigde

klanttevredenheid voor de organisatie. Je gaat van

acties. Op basis daarvan kunnen de benodigde re-

no-no naar go-go!

sources veel beter worden bepaald. Door het upto-date houden van de communicatie tussen de
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Kernonderdeel 5 Persoonlijk

Uiteraard moet een organisatie of bedrijf open staan voor deze (nieuwe) manier van
werken. Als jurist kun je hierin een belangrijke rol vervullen, door zelf een andere mindset te krijgen. Een gezonde nieuwsgierigheid en een ‘detective’ benadering
te hebben, interesse te tonen in wat de betrokken stakeholders nu echt bezighoudt.

De juiste mindset van juristen is de eerste stap om hun business mee te krijgen in
het legal business partneren. De acht onderstaande punten helpen je daarbij:

1. Stel vast waar je goed in bent

3. Wat wil jouw klant/stakeholder?

Alleen als je een helder beeld hebt van waar je

Verplaats jezelf in zijn of haar positie en kijk naar

goed én minder goed in bent, weet je voor wel-

de doelstellingen. Vraag jezelf af wat de klant/

ke taken je een toegevoegde waarde zou kunnen

stakeholder wil bereiken. Je moet eerst begrijpen

hebben.

en daarna begrepen worden. Analyseer de verschillen tussen hun doel en de door jou voorziene

2. Creëer de juiste verwachtingen

juridische oplossing. Doe dit gestructureerd. Met

Als je weet waar je goed in bent, proﬁleer je jezelf

jouw bijdrage is het doel juridisch correct, maar

ermee. Laat aan de (interne) klant zien op welke

ook praktisch te bewerkstelligen.

gebieden je ingezet kan worden. Schat je werkvermogen realistisch in, je wilt immers als een

4. Ben proactief en aanwezig

betrouwbare partner al je afspraken en deadlines

Neem initiatief, laat je betrokkenheid zien, anti-

na kunnen komen.

cipeer op mogelijke problemen en deel sugges-
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ties om ze op te lossen. Dit pas je toe op zowel

6. Go the extra mile!

inhoudelijke als procesmatige aspecten. Neem de

Beloof minder, presteer meer. Wees niet snel te-

leiding als daar ruimte voor is. En wees aanwezig,

vreden en creëer de juiste verwachtingen (zie ook

zeker op de momenten die ertoe doen.

punt 2).

5. Bepaal je doelen

7. Werk aan de relatie met jouw stakeholders

Wat wil je bereiken? Zowel voor het vraagstuk

Relaties bouw je door vertrouwen te creëren. Dat

als geheel als voor onderdelen daarvan. Een voor-

doe je door elkaar beter te leren kennen en sa-

beeld: doe actief mee met bijeenkomsten/verga-

men dingen te beleven. Wees nooit negatief over

deringen. Bereid deze goed voor (wat wil ik en

je stakeholders! Kritische vragen en verbeterpun-

wat willen wij bereiken?). Vraag naar de agenda

ten: doen! Negatieve en suggestieve opmerkin-

en de doelstelling, neem actief deel, deel jouw

gen: niet doen!

ideeën en stel kritische vragen (zie ook punt 7)

Kernonderdeel 6 Analyse
Analyse stakeholders
Het is van belang om je stakeholders in kaart te
brengen. Inventariseer wie je stakeholders zijn,
wat hun doelstellingen zijn (persoonlijk en juridisch), de verschillen, overeenstemmingen en
mogelijke oplossingen. Vergeet hierbij niet om
met name relevante punten als rol, karakter, benadering, belang en cultuur mee te nemen. Het
inschattingsvermogen (politiek en positionering)
is nodig om draagvlak te krijgen voor je eigen
doelstellingen, daarvoor moet je onder meer

goede stakeholder op het juiste moment de juis-

gevoeligheden ontdekken en coalitievorming in

te boodschap te brengen. Inzicht in posities (wie

kaart krijgen. Je maximeert je impact door bij de

is er gevoelig voor de boodschap), weten wat en
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inspelen op wat er leeft en de oplossing van het

de hand daarvan beantwoord je de waarom-, wat-

probleem, moet je op de juiste manier overbren-

en hoe-vraag. Bij de analyse van de hoofdzaken

gen. ‘Waarom ben jij te geloven?’, is het antwoord

kun je verschillende relevante aspecten en deel-

dat je geeft op de ongestelde vraag. Een onder-

problemen van een probleem onderscheiden door:

deel van goed stakeholdermanagement is inzicht krijgen in de hieronder genoemde valkuilen:

- De benodigde informatie te verzamelen over de
achtergronden en oorzaken

- Onvoldoende aandacht voor het voorbereiden

- Verbanden te leggen tussen de verzamelde

van de verhaallijn

gegevens

- Onvoldoende aandacht voor communicatie met

- Het relatieve belang van de elementen te

verschillende stakeholders in het algemeen

bepalen

- Geen rekening houden met stille weerstand

- De oorzaken op te sporen

- Eerst proberen begrepen te worden in plaats

- Adequate oplossingen te bedenken

van eerst zelf begrijpen en daarna begrepen worden
- Accepteren van ondermijnend gedrag
- Geen concrete planning en follow-up

Analyse hoofdzaken en bijzaken
Als jurist beschik je over een goed analytisch vermogen. Voor een adequate analyse is het onontbeerlijk om onderscheid te maken in hoofd- en
bijzaken. Bij de analyse vormen de bijzaken veelal
geen doorslaggevende elementen. Toch is een vol-

Analyse risico’s (risicomanagement)

ledig beeld wel noodzakelijk, omdat details essen-

Een onderdeel van de juridische analyse is het

tieel kunnen zijn. Hoofdzaken zijn die elementen

identiﬁceren van de risico’s. Risico’s zijn onzeke-

die bepalend zijn voor het einddoel. Wanneer je de

re gebeurtenissen met mogelijke gevolgen voor

hoofdzaken in kaart hebt gebracht, is het einddoel

het bereiken van de doelstelling. Een onzekere

makkelijker te bepalen en kan er simpeler worden

gebeurtenis kan zowel een positief als een nega-

nagedacht over de diversiteit aan oplossingen. Aan

tief effect hebben. Het is van groot belang om de
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doelstelling van een probleem/onderwerp/initia-

compliance wordt inzichtelijk gemaakt en deze

tief goed vast te stellen. De juridische aspecten

systematiek (bepalen kans en gevolg, accepta-

kunnen beoordeeld worden op risico’s. Je brengt

tiegraad en reactie) kan worden toegepast voor

de kans dat een gebeurtenis zich voordoet én het

de organisatie als geheel. Het is aan te bevelen

gevolg in kaart. Aan de hand daarvan wordt de

om een juridisch managementsysteem te han-

acceptatiegraad vastgesteld en onderscheiden we

teren. Door aan te haken bij de analyse van de

verschillende soorten reacties: vermijden (voor-

bedrijfsprocessen kom je op een eenvoudige

komen), beheersen (verminderen), overdragen of

manier tot een geïntegreerd systeem. Inzicht in

accepteren.

organisatieprocessen, identiﬁcatie van juridische
risico’s, weging, beheersmaatregelen en priori-

Door het structureel en op een uniforme basis

tering worden zo met de daadwerkelijke uitvoe-

risico’s te identiﬁceren, te wegen en reacties

ring gecombineerd. Onderstaande versimpelde

te bepalen, kan ook de juridische agenda voor

methodiek, die uiteraard te nuanceren is, kan

de organisatie worden bepaald. De mate van

een goede leidraad zijn voor het indelen van de
risico’s.

Kans
Frequentie
1

Zelden (zal alleen in uitzonderlijke omstandigheden voorkomen, minder dan eens in de 5 jaar)

2

Mogelijk (kan op enig moment voorkomen, vaker dan eens in de 5 jaar)

3

Bijna zeker (zal in de meeste gevallen waarschijnlijk voorkomen, mogelijke frequentie: vaker dan
eens per jaar)

Gevolg
Gevolg

Financieel

Persoonlijke schade

Reputatie

1

Beperkt

2

Middelmatig

Omvangrijk,
catastrofaal

Geen of maximaal eerste hulp behandeling
noodzakelijk
Medische behandeling
noodzakelijk, beperkt
blijvend lichamelijk
letsel
Zeer ernstig (blijvend)
lichamelijk letsel, dood

Geen of beperkte schade, geen
grote media- exposure met reputatieschade
Grote media-aandacht, middellange termijn schade aan reputatie

3

Lage tot middelmatige ﬁnanciële
schade, < € ………..
Grote ﬁnanciële schade, tussen
€…………….. en €
………………………….
Zeer grote ﬁnanciële schade, >
€............. , continuïteit bedreigend
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Zeer omvangrijke media-aandacht
(in landelijke media), ernstige
lange termijn reputatieschade

Door een combinatie te maken van de kans x ge-

eigen invulling, creativiteit en de rol. Als er een

volg is de relatieve impact van het onderwerp

heel strakke regelgeving van toepassing is, ligt

simpel weer te geven en te rubriceren. Een ge-

de rol van de jurist meer op voorlichting, bewust-

beurtenis die bijna zeker (3) voorkomt die een

making en controle. Als er wel veel regels van

omvangrijk, catastrofaal (3) gevolg kan heb-

toepassing zijn, maar ook ruimte is voor eigen in-

ben, scoort hierbij hoger (impact 3 x 3 = 9) dan

vulling, dan is er meer interactie met de (interne)

een gebeurtenis die zelden (1) voorkomt en een

klant om de daadwerkelijke ontzorgingsvraag in

middelmatig gevolg (2) heeft (impact 1x2=2).

te vullen. Uiteraard is dit het sterkst aanwezig als
een vraagstuk niet of nauwelijks wordt bepaald

Analyse regelgeving, ruimte, rol

door regels en voorschriften. Creativiteit en prak-

Als jurist heb je te maken met de samenhang

tisch inspelen op de klantbehoefte zijn dan het

tussen de omvang van de regelgeving waar een

belangrijkste.

onderwerp door wordt beheerst en de mate van

Analyse Inzet IT

Het is daarbij onontbeerlijk om de kennis en do-

Kennis: dat is de kern van het juridische vak. Ken-

cumentatie beschikbaar te hebben. Er wordt nog

nis over juridische impact, praktische uitwerking

steeds buitensporig veel tijd besteed aan het

en mogelijke alternatieven. Voor de praktiserend

zoeken van gegevens en documenten. Het is zaak

jurist is het toepassen van die kennis de kern.

om alle informatie met zo weinig mogelijk drem-
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pels beschikbaar te hebben. Je voorkomt tijdro-

een veel betere kwaliteit van dienstverlening op.

vende zoektochten door het gebruik van prak-

De responstijd daalt, de rapportages zijn beter en

tische, gebruikersvriendelijke en toegesneden

het levert veel meer overzicht op. Door het slim

IT-systemen. Juridische documentatie als wetten,

combineren van o.a. bedrijfsprocessen, juridische

toelichtingen, handboeken en dergelijke zijn via

impactanalyses, beheersmaatregelen, prioritering

digitale ontsluiting makkelijker te raadplegen.

en rapportages, zijn ongekende efﬁciencyverbeteringen te bereiken. Het inzetten van IT, ook voor

Voor bedrijfsjuristen is het daarnaast ook essen-

standaard werkwijzen, draagt bij aan compliant

tieel om zo makkelijk en adequaat mogelijk erva-

handelen, traceerbaarheid en het efﬁciënt en on-

ringen uit het verleden te kunnen hergebruiken en

gestoord uitvoeren van de werkzaamheden. Voor

lopende dossiers integraal en direct digitaal door-

veel juristen en juridische afdelingen valt hier nog

zoekbaar het hebben. Het inzetten van IT-sys-

geweldige winst te behalen.

temen maakt het mogelijk om archiverings- en
zoektijd drastisch te verminderen. En het levert

Kernonderdeel 7 Oplossing
Oplossingen geef je vorm door te zoeken naar

echter altijd wel de hoofdlijnen en de doel-

de échte ontzorgingsvraag van de (interne)

stellingen voor ogen houden. Het is altijd las-

klant en door het onderzoeken en vormgeven

tig, maar zeker niet onmogelijk, om de hoger

van de in de praktijk best passende werkwijze.

liggende abstractievraag duidelijk te krijgen.

Dit begint met heel goed luisteren om de juiste analyse te stellen. Luisteren is niet alleen
horen, maar ook het stellen van de juiste vragen, het toetsen van veronderstellingen en het
durven doorvragen totdat alle relevante onderdelen duidelijk zijn. Bij juridische kwesties
gaat het in de analyse vaak om details. Je moet
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Denk even mee in dit voorbeeld: wat is de echte ontzorgingsvraag voor de kopende partij in verband met de aankoop van een onderneming? Is dat een set documenten die een
aantal afspraken vastlegt? Is dat een adequaat en goed geregisseerd proces, voorzien van
duidelijke vooraf geïdentiﬁceerde acties met taken, rapportages, doorlooptijden, afhankelijkheden? Kortom, een goed gemanaged project? Waarschijnlijk antwoord je ‘ja’ op bovenstaande vragen. En dat is juist. Echter: dit is niet de echte achterliggende ontzorgingsvraag.

Voorbeeld.

Deze ligt namelijk op een hoger abstractieniveau. De daadwerkelijke vraag is: hoe komt de
kopende organisatie, via een goed gemanaged overnameproces, tot een succesvolle integratie van de overgenomen organisatie? De kopende onderneming wil graag succesvol zijn
en geld verdienen met de overgenomen partij. Het overnameproces is hierbij een middel,
geen doel op zich.

Deze benadering stelt andere en veel zwaarde-

naderd, kunnen soms ook buiten een juridische

re eisen aan de juridische dienstverlening. Uiter-

benadering worden opgelost. Daarbij is het van

aard blijven de eisen aan de documentatie, de te

belang om een overzicht te maken van alle sta-

volgen procedures en rapportages onverminderd

keholders die bij het vraagstuk betrokken zijn en

hoog. Maar ook het managen van het hele proces

welke (veronderstelde) agenda/belangen zij heb-

en de integratie van alle juridische aspecten beho-

ben. Vaak zijn er opvallend meer gemeenschap-

ren nu tot de juridische verantwoordelijkheid. Dit

pelijke belangen en doelstellingen dan vooraf

betekent dat er dus ook op een andere manier zal

gedacht. Uiteraard vraagt het een en ander om

moeten worden gewerkt: er moet invulling wor-

communicatie, inventarisatie en bereidheid tot

den gegeven aan project- en procesmanagement.

overleg.

Hierbij kan IT een belangrijke rol vervullen.

Oplossingen voor een vraagstuk dat in eerste instantie vanuit een juridisch oogpunt wordt be-
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Executive summary

Als legal business partner heb je het vermogen om operationeel, transformerend
en strategisch volledig ingebed en mede controlerend bij de praktijk van de (interne) klant betrokken te zijn. Daarmee draag je bij aan het succes van de hele
organisatie.

En als bijeffect wordt jouw werk interessanter. Als je als jurist kaderdoorbrekend en
vernieuwend te werk gaat op strategisch niveau, kun je vanuit je vroege betrokkenheid direct juridische implicaties en consequenties meenemen in de oplossingen. Dit
leidt automatisch tot een kwalitatief betere opzet, minder verstoringen en een betere
voorspelbaarheid. Op dit niveau gaat het in de kern om het waarom, het wat en het
hoe. In de ideale situatie bestaat er een goed overzicht van alle primaire en ondersteunende organisatieprocessen en wordt alles vroegtijdig kortgesloten met de juridische
functie. De juiste mindset is hierbij onontbeerlijk. Net als het analyseren van de stakeholders, de hoofd- en bijzaken en de regelgeving (de ruimte die er is gecombineerd
met de rol die je als jurist kunt nemen). Dát gecombineerd met praktische en toegesneden IT-oplossingen, zorgt ervoor dat je in de praktijk de best passende werkwijze
gaat hanteren en je tot een gewaardeerde legal business partner transformeert.

utive
summary
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Step Up Smart ondersteunt je in de groei van jurist naar vertrouwde
juridische zakenpartner, zodat je de ﬁjne kneepjes van deze waardevolle
rol leert kennen en toepassen. Jo van Ijzeren (Eigenaar Step Up Smart)
brengt deze whitepaper uit in samenwerking met SDU.

Wil je meer weten over legal business
partnering?
www.stepupsmart.eu
jovanijzeren@stepupsmart.eu
+31 6 12963893
linkedin.com/company/step-up-smart
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