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Voorwoord

Stanislas van Wassenhove, Oprichter Reshape.legal & Trans-mutation 
project

Stanislas van Wassenhove is een Franstalige Belgische advocaat, gespecia-
liseerd in sociaal recht, auteur van verschillende boeken op dit gebied. Hij 
was 14 jaar Managing Partner bij advocatenkantoor CMS DeBacker en is al 
een paar jaar freelancer met zijn Reshape.legal & Trans-mutation-project. 
In deze context wil Stanislas van Wassenhove de wet veranderen door mid-
del van bevordering van technologie door innovatie in de rechtswereld. 
Als digitaliseringexpert in de advocatenwereld neemt hij het woord om de 
whitepaper in te leiden, maar ook als analist betreffende de oorsprong van 
de problemen van advocaten en van de aan te reiken oplossingen.

Advocaten waren één van de laatste beroepen die 
vragen stelden bij de digitalisering van hun beroep. Ze 
waren al betrokken bij de dynamiek van globalisering 
na de val van de muur. Deze globalisering van de eco-
nomie heeft geleid tot de oprichting van internatio-
nale bedrijven. Deze toenadering van het beroep naar 
de economische wereld heeft ook de specialisaties 
van advocaten versneld om hen in staat te stellen om 
antwoorden te bieden op steeds meer technische vra-
gen, waarvan bij sommigen zelfs vereist is om andere 
nationale wetten en Europees recht te beheersen. Dit 
fenomeen lag aan de basis van de “full service”- of 
nichebedrijven. De verloningsmethode is geëvolueerd 
naar een uurtariefsysteem, waarbij de advocaat zijn 
expertise per uur verkoopt en daarbij de efficiëntie en 
toegevoegde waarde doorbreekt.

Twee fenomenen lagen aan de oorzaak: de financiële 
crisis van 2008, die bedrijven ertoe verplichtte hun 
kosten te herzien en te controleren, hun dienstverle-
ners in concurrentie te brengen en hun processen 
te versnellen. In dezelfde periode is aanzienlijke 
vooruitgang geboekt op het gebied van nieuwe tech-
nologieën. De exponentiële groei van het datavolume, 
de opslagcapaciteit, de snelheid van computers en 
verzendingen, de kracht van algoritmen, maken je 
duizelig. Machines zijn extreem efficiënt geworden, 

hun kosten zijn sterk gedaald. Verbindingen zijn 
vermenigvuldigd: internet, e-mails. Kunstmatige 
intelligentie heeft zich ontwikkeld met nieuwe neurale 
benaderingen waarbij “diep leren” mogelijk werd, in 
het bijzonder bij de herkenning van afbeeldingen en 
talen.

Al deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat 
universiteiten eerst, en daarna ondernemers, zich 
afvroegen hoe ze serviceactiviteiten kunnen automa-
tiseren. En zo zagen rond de jaren 2015 advocaten op 
het vasteland de geboorte van LegalTech-bedrijven 
en andere technologiebedrijven die investeerden in 
oplossingen voor advocatenkantoren. Kunstmatige 
intelligentie opent perspectieven voor geautoma-
tiseerd gegevensbeheer (datamining), spraakinterac-
tie met de computer (chatbots), intelligent beheer en 
leren (machine learning). Naast woorden omvatten 
de nieuwe tools concepten en binnenkort ideeën, 
misschien ooit emoties. Zij kunnen online juridisch 
advies geven. De robots Ross en Peter zijn de eerste 
avatars. Alle beloften bleven echter achterwege en de 
advocaten voelden zich beschermd.
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Maar evolutie is onvermijdelijk. In deze snel verande-
rende wereld veranderden deze nieuwe digitale 
juridische diensten de attitudes en behoeften van 
consumenten. Ze effenen de weg voor eenvoud, 
transparantie en reactievermogen. Dit verklaart het 
succes van online document- en overlegplatforms. 
Deze nieuwe manier van consumeren van het recht 
verstoort het klassieke model van de advocaat. De 
automatisering van processen en online toegang 
dwingen de advocaat om activiteiten met een lage 
toegevoegde waarde op te geven, zijn prijsbepa-
lingsmethode te wijzigen en zijn productiviteit te 
verhogen. De nieuwe rechtsconsument eist begrijp-
baarheid en pragmatisme in juridische reacties. Net 
als bij andere diensten, wil de digitale consument de 
diensten van zijn provider beoordelen.

De advocaat die in zijn zekerheden bleef hangen, 
verloor langzamerhand de connectie met de werke-
lijkheid van de cliënt. Met zijn ambachtelijke 
methoden heeft hij moeite om de digitale revolutie 
het hoofd te bieden. In de jaren tachtig moest hij de 
economische en juridische globalisering en 
internationalisering bijhouden. Vandaag ontdekt hij 
de nieuwe digitale consument. Voor hem verschijnen 
concurrenten die het juridische basiswerk hebben 
geautomatiseerd. De advocaat heeft niet langer het 
monopolie op kennis. De verouderde organisatie 
creëert scheidingswanden, eilanden, weigert cliënten 
en kennis te delen. De digitale revolutie ondermijnt 
zijn model omdat het kennis opent, transparantie en 
samenwerking aanmoedigt.
De juridische beroepen moeten daarom professio-
neler worden, hun repetitieve proces automatiseren, 
focussen op innovatie, behendigheid, efficiëntie en 
tegelijkertijd herontdekken wat de essentie is van het 
beroep: de mens, de empathie, onafhankelijkheid, 
verdediging van de zwaksten.

De coronacrisis, die onze zwakheden en die van onze 
organisaties aan het licht bracht, heeft ook aange-
toond dat digitalisering en technologische hulpmidde-
len essentieel zijn.

Hoe zit het met Justitie? De crisis heeft ongetwijfeld 
des te meer aangetoond dat de werking ervan niet 
beantwoordt aan wat de burger mag verwachten, en 
dat is ongetwijfeld te wijten aan de vertraging bij de 
digitalisering. Minder dan één op de twee leden van 
de rechterlijke macht heeft een mobiele telefoon, zo 
herinnerde de nieuwe minister van Justitie Vincent 
Van Quickenborne de Kamer tijdens de presentatie 
van zijn beleidsnota op 10 november. En zoals Damien 
Vandermeersch, advocaat-generaal bij het Hof van 
Cassatie, in deze whitepaper zal herinneren, zorgt de 
vertraging in ontwikkeling bij justitie ook voor vertra-
ging bij andere juridische beroepen.

Maar of het nu magistraten of advocaten betreft, de 
verandering moet met hen samen worden doorge-
voerd. De aangereikte oplossingen moeten ten dienste 
staan van de instellingen en hun begunstigden, de 
procesvoerende partijen. De burger mag degene die 
betaalt en degene die de dienst ontvangt niet verge-
ten. Maar hij moet ongetwijfeld meer beseffen dat effi-
ciënte, transparante en dichtbijzijnde gerechtigheid 
een belofte is van veiligheid voor de ontwikkeling 
van het land en essentieel is om de democratie en de 
rechtsstaat te vrijwaren.
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Inleiding

Vandaag de dag is de wereld van justitie zich bewust 
geworden van de noodzaak om haar manier van 
werken, haar processen, enz. te digitaliseren. Deze 
whitepaper maakt deel uit van deze context.

Door middel van getuigenissen van advocaten, magis-
traten en ook Legal Tech-actoren1 , zult u het belang 
begrijpen dat door al deze actoren aan deze digitalise-
ringsbeweging wordt gehecht.

Ten slotte zullen we de advocatuur en de tools waar-
mee ze deze revolutie kunnen aanpakken, onder de 
aandacht brengen.

Veel leesgenot!

1 De term Legal Tech, of juridische technologie, verwijst naar het gebruik van technologie, zoals software, om 
rechtstreeks juridische diensten aan burgers aan te bieden of om de juridische sector bij te staan bij diens activiteiten.

RECHTER

RECHT & JUSTITIE

ADVOCAAT

ONDERZOEK

RECHTBANK

DE HAMER VAN
DE RECHTER



8

1

De digitalisering 
van justitie, een 
oplossing om 
procedures te 
versnellen



9

De digitalisering van justitie, een oplossing om procedures te versnellen

Uit verschillende studies, waaronder een rapport van 
het Franse Ministerie van Justitie van januari 20142, 
blijkt dat de traagheid van het gerechtelijk apparaat 
nog steeds een belangrijk aspect is betreffende het 
beeld dat belastingbetalers hebben van justitie en ook 
betreffende de moeilijkheid voor de actoren om kwali-
tatieve rechtspleging te kunnen aanbieden.

Aan de kant van de 
rechterlijke macht zijn de 
kansen die digitalisering 
biedt talrijk

Digitaliseer om delen te verge-
makkelijken en om samenwerking 
aan te moedigen

Volgens Damien Vandermeersch, advocaat-generaal 
bij het Hof van Cassatie, en professor aan de KU 
Leuven en de Universiteit van Saint-Louis - Brussel, 
is de digitalisering van dossiers essentieel. In de hele 
keten van analyse en het werk van alle belangheb-
benden aan een dossier, is digitalisering een van de 
belangrijkste sleutels om veel soepeler te delen en 
samen te werken. Zo vermijd je veel verplaatsingen. 
Neem het voorbeeld van gedetineerden in voorlopige 
hechtenis, de dossiers zijn nu volledig gedigitaliseerd 
en toegankelijk vanuit alle rechtbankregisters voor 
alle advocaten en ook beschikbaar voor raadpleging 
door gedetineerden bij de gevangenisregisters.

Het digitaliseren van bestanden zou niet alleen de 
efficiëntie verbeteren, maar ook de communicatie 
tussen de verschillende afdelingen vergemakkelijken. 
Het is belangrijk om een oplossing voor justitie te 
creëren die compatibel is met de verschillende reeds 
bestaande systemen. Volgens Damien Vandermeersch 
is het creëren van een uniek systeem in België “een 
mislukking geweest, bijvoorbeeld om de vrederechter 
en het hof van beroep in hetzelfde systeem samen te 
brengen. Hiervoor zou het nodig zijn geweest om sy-
stemen te hebben op het niveau van de verschillende 
rechtbanken, zoals met name is gebeurd op het 
niveau van onderzoeksrechters”.

De volgende stap zou zijn dat advocaten 
deze documenten kunnen raadplegen 
vanuit hun kantoor en niet alleen 
vanuit de griffie. Dit zou de efficiëntie 
aanzienlijk verbeteren. Om het werk van 
de advocaat gemakkelijker te maken, 
moet het gerecht efficiënter worden 
gemaakt.

Damien Vandermeersch
advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie 
& professor (KU Leuven & Universiteit van 
Saint-Louis - Brussel)

2 Justifit.fr, Actualités, “Waarom is de Franse justitie zo traag?”, Maandag 25 maart 2019 
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De digitalisering van justitie, een oplossing om procedures te versnellen

Oude tools vernieuwen: de nieuwe 
uitdaging voor rechtbanken

De uitdaging voor deze rechtsgebieden zal zijn om 
tools te verkrijgen die prestaties combineren met 
onderhoudsgemak. Neem het voorbeeld van het 
Hof van Cassatie. Het heeft een volledig bestands-
beheersysteem genaamd syscasweb. Er zijn onder 
meer de inventarissen, de namen van de partijen, 
de stand van de procedure, de uitspraken. Zo is het 
mogelijk de chronologie van de procedure te kennen 
en tenslotte alle belanghebbenden te identificeren. 
Volgens advocaat-generaal Damien Vandermeersch 
is het een onmisbaar instrument, maar het is een 
oud systeem, dat meer dan 20 jaar oud is, en slechts 
één persoon kan het onderhouden. Het is dus hoog 
tijd om het te vernieuwen! De uitdagingen bij het 
vervangen van deze systemen zijn in de eerste plaats 
de financiële middelen waarover de rechtbanken 
beschikken. Dan is er de moeilijkheid en uitdaging om 
te bepalen wat de magistraten exact nodig hebben bij 
de aanbestedingen.
Om deze redenen is het belangrijk om deskundigen te 
hebben die de rechtbanken adviseren. Deskundigen 
die als corebusiness weten hoe een organisatie moet 
worden gedigitaliseerd en welke tools ze moeten 
inzetten om de gebruikers van dienst te zijn. Het is 
ook aan de software-uitgevers om met deze rechtsge-
bieden te communiceren, om hen te helpen bepalen 
wat hun behoeften zijn bij het opstellen van hun 
aanbestedingen.

Het belang van 
digitalisering, rekening 
houdend met het belang 
van de rechtzoekende
Er wordt meer en meer gesproken over beraadslaging 
in digitaal formaat en de vraag rijst of er ook gedigi-
taliseerde hoorzittingen moeten komen, waarmee 
tijdens de lockdown ervaring is opgedaan. 

Volgens Damien Vandermeersch  ̏is er op technisch 
vlak geen belemmering, maar op menselijk vlak 
onmogelijk”. Volgens hem moet de procederende par-
tij zich kunnen uiten, bijvoorbeeld in familie- of straf-
zaken. Justitie laat daarmee zien dat zij procederende 
partijen hoort en deze uitwisseling vergemakkelijkt 
het zoeken naar een oplossing.

Laten we niet het digitale en het 
menselijke tegen elkaar opzetten. 
Zo voorkomen we dat digitalisering 
menselijke relaties kapotmaakt. 

Damien Vandermeersch
advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie 
& professor (KU Leuven & Universiteit van 
Saint-Louis - Brussel)
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De digitalisering van justitie, een oplossing om procedures te versnellen

Administratieve taken 
digitaliseren?

Er zijn procedurele onzekerheden tijdens een 
proces waarbij de aanwezigheid van partijen en hun 
advocaten geen echte meerwaarde heeft. Neem het 
voorbeeld van een uitstel van een zaak omdat de 
zaak nog niet klaar is of omdat er te veel zaken op 
dezelfde zitting zijn gepland. Volgens Dhr. Damien 
Vandermeersch “[de rechters, de aanklager en de 
partijen en hun advocaten] verspillen veel tijd aan 
het regelen van de rol (dat wil zeggen bij het bepalen 
van de zaken die op deze hoorzitting zullen worden 
behandeld en de andere die zullen worden uitgesteld. 
). Soms duurt de openbare hoorzitting 3 uur en 
verliezen alle aanwezige actoren een uur om de rol 
te regelen”. Dit proces zou, net als het beheer van de 
agenda, heel goed digitaal kunnen gebeuren, temeer 
daar men bij uitstel soms voor niets een afstand aflegt.

Het is onder deze omstandigheden dat een digitale 
tool en wetgeving op afstand deze situatie zou kunnen 
verbeteren.

Je zou kunnen denken aan hoorzittingen in het kader 
van het “digitale vooronderzoek”, zoals Dhr. Damien 
Vandermeersch ze noemde. Dit zouden de momenten 
zijn waarop we met alle belanghebbenden kijken 
of alles in orde is en dan de hoorzitting persoonlijk 
organiseren.

Om de toegang tot eerlijke rechtspraak voor burgers te 
vergemakkelijken, zou een ruim gebruik van digitalise-
ring kunnen toegepast worden voor burgerlijke zaken, 
met name in zaken tussen verzekeringsmaatschap-
pijen. In strafzaken moeten we waakzaam zijn, omdat 
veel partijen geen toegang hebben tot alle digitale 
tools.
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De digitalisering van justitie, een oplossing om procedures te versnellen

Veel documenten om in te scannen

In lijn met de digitalisering van administratieve 
taken is het ook mogelijk om een set processtukken 
te digitaliseren. Volgens Dhr. Denis Philippe, advo-
caat bij Philippe en Partners en hoofdredacteur 
van de Business Law review, “kan een hele reeks 
documenten, zoals huurcontracten, digitaal worden 
opgesteld. Dit moet echter een hulpmiddel blijven 
om magistraten te helpen en het menselijk potentieel 
moet blijven bestaan”.

Voor verkeersdossiers zou het volgens hem 
bijvoorbeeld mogelijk zijn om door digitalisering 
gemakkelijker beslissingen te nemen. Voor complexe 
fusiedossiers waarbij veel spelers betrokken zijn, zou 
het ook haalbaar zijn om een groter aantal fasen van 
het dossier te digitaliseren. “Alle elementen van het 
dossier betreffende de onderhandeling kunnen wor-
den gedigitaliseerd en kunnen ook derden zoals de 
bankier enz. bevatten.”, Volgens Denis Philippe.

Deze digitalisering en automatisering bestaat al 
voor slimme contracten, zoals leasecontracten, die 
maandelijks betaald moeten worden. Als ze niet 
worden betaald, wordt het bedrag rechtstreeks van 
de rekening van het bedrijf afgehaald. Dit lijkt dus een 
vooroplossing van het geschil.

Digitalisering voor meer efficiëntie 
zonder te raken aan de rechten van 
de rechtzoekende 

Zoals we in deze verschillende hoofdstukken hebben 
gezien, zijn er steeds meer ideeën en processen die 
bloeien om justitie te digitaliseren om de efficiëntie 
ervan te verbeteren en zo de werklast van magistraten 
te verminderen.

In deze reflectie blijven echter twee elementen 
centraal: de toegankelijkheid van de burger tot een 
eerlijke rechtspraak en het menselijke aspect van het 
proces.

EXTRA ANALYSE EN TOELICHTING

• Weerstand bij verandering onder magistraten
Het is moeilijk om deze digitalisering door alle magistraten geaccepteerd te krijgen en een zekere vorm van 
weerstand is nog sterk aanwezig. Volgens de advocaat-generaal is dat gezien de huidige situatie heel nor-
maal: “Bij digitalisering geldt een regel dat het instrument ten dienste moet staan van justitiële actoren en 
niet andersom. Met deze veralgemening van oplossingen in één oplossing, gaan we weg van de actoren. En 
in dit geval zal er altijd grote weerstand zijn bij verandering ”, besluit hij.

• Voorspellende gerechtigheid, een andere manier om rechtbanken te ontlasten?
Voorspellende rechtvaardigheid maakt het mogelijk statistieken en waarschijnlijkheden te produceren 
betreffende de oplossing van een bepaald juridisch probleem. Voor professor Bruno Dondero, jurist en 
professor aan de Universiteit van Parijs 1 Panthéon-Sorbonne, “is het een kwestie van proberen met zo min 
mogelijk onzekerheid te voorspellen wat de reactie van rechtbank X zal zijn wanneer het met zaak Y wordt 
geconfronteerd”.
Bepaalde rechterlijke uitspraken zouden op een voorspellende manier kunnen worden gegeven om het 
fenomeen van wetgevende inflatie te ondersteunen.
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La digitalisation de la justice, une solution pour accélérer les procédures
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Digitalisering van advocaten voor beter beheer van hun tijd en geld

Tegenwoordig wordt de behoefte voor een geauto-
matiseerd dossier, als onderdeel van de organisatie 
binnen het bedrijf, steeds sterker. Dit om gemakkelijke 
toegang tot de daarin aanwezige informatie mogelijk 
te maken zonder dat dit bestand voortdurend fysiek 
moet worden uitgewisseld met verplaatsing of vooral 
tussen collega’s van hetzelfde bedrijf.

Gecontroleerd tijdbeheer
Leidt deze digitalisering echter tot een beter timema-
nagement? Het antwoord is ja, volgens meester Gilles 
Oliviers, parlementair expert van de Senaat en het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en professor aan de 
Haute École ICHEC ISFSC-Saint-Louis. “Dossiers zijn 
aanzienlijk gemakkelijker te verwerken als we onze 
bevindingen of delen van de zaak in digitaal formaat 
versturen. Daarnaast hebben we een duidelijke en 
intern bepaalde plek waar deze stukken zich bevin-
den en dit maakt het dus mogelijk om gemakkelijk 
toegang te hebben en om ze in één klik te kunnen 
vinden.”

Het is echter nog steeds duidelijk dat niet alle advo-
caten, zelfs in hetzelfde kantoor, zich in dezelfde fase 
van digitalisering bevinden.

Zo wordt binnen de firma Renson van meester Oliviers 
alles wat op papier komt elke ochtend gedigitaliseerd 
door diens assistenten, maar meester Oliviers vermeld 
dat hij de enige is van de 5 partners die dit doet.
Bovendien bezetten deze taken iemand elke dag 
een paar uur langer, wat een prijskaartje met zich 
meebrengt.

Het is in dit soort situaties dat veranderingsmanage-
ment en steun voor mensen met weerstand zinvol kan 
zijn.

Voor iedereen dezelfde digitalisering?

Het is duidelijk des te groter de omzet, des 
te meer digitalisering onmisbaar zal worden.

De uitdaging voor sommige kleine firma’s of advocaten 
die alleen werken, is gebaseerd op het feit dat de digi-
taliseringsinspanningen voor hen tijdrovend kunnen 
zijn en dat ze tijdens deze periode waarin ze hun kan-
toor en hun procedures automatiseren, niet kunnen 
werken aan hun dossier. Dus deze gespendeerde tijd 
zullen ze niet gemakkelijk financieel kunnen opbrengen.

Uiteindelijk brengt het aankopen van software kosten met 
zich mee die voor sommige advocaten nog steeds onbe-
taalbaar kunnen zijn. Ondanks de toenemende democra-
tisering en een concurrerende markt, geloven sommigen 
nog steeds dat ze het zich niet kunnen veroorloven.
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Digitalisering van advocaten voor beter beheer van hun tijd en geld

Facturen opvolgen om 
wanbetalingen beter te 
beheren
Het volgende is het financiële aspect van advo-
catenkantoren, dat veel tijd en energie kost. Digitalise-
ring en het gebruik van software voor de advocatuur 
kan helpen bij het analyseren van de voorzieningen 
van de advocaat voor het betreffende werk. “Dankzij 
de software die we intern gebruiken, kunnen we weten 
hoelang we al aan een zaak hebben gewerkt”, legt de 
advocaat uit.

Neem bijvoorbeeld een provisie voor een geval waar-
van werd geschat dat het € 2.000 zou kosten. Als de 
advocaat al € 1.000 van deze provisies heeft gebruikt, 
kan hij gemakkelijk zien dat er nog € 1.000 over is. Het 
is zelfs mogelijk voor hem of haar om te weten of deze 
€ 1.000 al dan niet is betaald.

Hierdoor kunt u prioriteiten stellen in verschillende 
dossiers en, nog belangrijker, onbetaalde facturen 
beperken. Zeker als er ook medewerkers aan dit dos-
sier werken en zij toch betaald willen worden voor de 
geleverde prestaties.

Ten slotte zal deze tool een beter overzicht geven over 
het dossier waarvoor de advocaat verantwoordelijk is, 
en hem aldus toelaten om de rentabiliteit te bereke-
nen van dit dossier waarvoor hij verantwoordelijk is.

Een geautomatiseerde 
justitie als motor van 
digitale ontwikkeling?
Volgens Dhr. Gilles Oliviers: “Hoe meer het rechts-
systeem is geautomatiseerd, hoe meer het voor advo-
catenkantoren zin heeft om digitaal te gaan”.

Maar volgens hem is er nog een lange weg af te leggen, 
want zelfs als er een wil is om steeds meer per e-mail 
met de rechtbanken te communiceren, kunnen som-
mige vrederechters niet op hen reageren. “Als we een 
e-mail sturen, antwoorden ze dat ze geen tijd hebben 
om deze e-mails te verwerken en daarom vragen ze 
ons om ze opnieuw per post te verzenden”, zegt mees-
ter Oliviers.

Volgens hem gaat het zelfs nog verder “Ze hebben ons 
al verteld: stuur ons geen e-mails want we moeten ze 
afdrukken, en we hebben geen papier.”.

Tenslotte, kunnen er ook zaken per e-mail worden 
verstuurd en waarvan sommigen onderweg verloren 
kunnen gaan. Daarom geven advocaten die moeten 
pleiten nog steeds de voorkeur aan fysieke dossiers op 
zittingen om er zeker van te zijn.
 



17

Digitalisering van advocaten voor beter beheer van hun tijd en geld

Telewerken, een trigger 
voor meer digitalisering?
De coronacrisis is een indicatie met betrekking tot 
de digitale volwassenheid van advocatenkantoren. 
Dus degenen die al gedigitaliseerd waren, slaagden 
erin zich snel aan te passen, terwijl de anderen meer 
worstelden.

Tijdens de lockdown, hadden volgens Stanislas van 
Wassenhove veel advocaten, bijna de helft van de 
kantoren in België, niet langer toegang tot hun “papie-
ren” dossiers en tot de inhoud van hun documentatie. 
Bovendien hadden ze grote moeite om correct en 
professioneel met hun cliënten te communiceren. 
Tot slot, en dat is zeer erg, hadden velen van hen ook 
grote moeite met factureren.

Anderzijds had deze lockdown voor sommige bedrij-
ven een positief effect. Het heeft aangetoond dat 
telewerken bepaalde voordelen heeft zonder een 
vermindering van productiviteit te veroorzaken. Mobi-
liteit zorgt voor flexibiliteit, een betere balans met het 
privéleven, een betere optimalisatie van iemands’ tijd 
en een vermindering van de reistijd.

Volgens Stanislas van Wassenhove “heeft deze 
lockdown de advocaten ertoe aangezet om over hun 
digitaliseringsstrategie na te denken als ze hun prak-
tijk efficiënt willen beheren op afstand.”

De sleutels tot 
digitalisering: 
betrokkenheid op niveau 
van alle stakeholders bij het 
dossier
Uit bovenstaande getuigenissen en analyses blijkt 
duidelijk dat advocatenkantoren de noodzaak heb-
ben ingezien om hun beroep te digitaliseren, maar 
bepaalde belangrijke factoren blijven deze ontwikke-
ling tegenhouden.

De kosten van software, change management, de 
betrokkenheid van rechtbanken en timemanagement 
zijn dus allemaal uitdagingen die aangepakt moeten 
worden in de toekomst, zodat digitalisering de kwa-
liteit van het werk van advocaten verbetert, evenals de 
dienstverlening aan de partijen.

In alle interviews die voor deze whitepaper zijn 
gedaan, stond digitalisering echter in de top drie van 
prioriteiten binnen het strategisch denken van deze 
praktijken.
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Hoe kan technologie advocaten helpen?

Na de observaties die hierboven zijn gemaakt in 
verband met alle spelers in het veld en de analyse van 
hun uitdagingen, is het nu gepast om te observeren 
wat er op de markt bestaat en om te begrijpen welke 
de verschillende spelers zijn die op de markt om de 
wereld van advocaten te digitaliseren.

Volgens Stanislas van Wassenhove, oprichter van 
de vereniging Reshape Legal: “De inventaris van 
bestaande tools is aanwezig, maar advocaten hebben 
er momenteel moeite mee om daaruit te kiezen”. 

Het digitaliseren van de 
orders, een eerste stap
Avocats.be is een platform dat alle Frans- en Duits-
talige balies in België samenbrengt. Op dit platform 
worden voortdurend projecten ontwikkeld om de 
administratie en dienstverlening aan rechtzoekende 
partijen te verbeteren.

De primaire doelstelling van avocats.be is om ten 
dienste te staan van balies om hen in staat te stellen 
hun missie beter uit te oefenen. In deze context 
ontwikkelden ze LGO’s, of software voor orderbeheer, 
die de balies in staat stelt voor efficiënter advocaten-
beheer. Al deze LGO’s vormen een samenhangend 
geheel voor de orders die echter ook dagelijks de 
advocaten bedienen. Laten we een voorbeeld nemen. 

De leden van avocats.be hebben software gecreëerd 
die rechtstreeks betrekking heeft op advocaten en die 
via de bestellingen gerelateerd is aan de opvolging 
betreffende de permanente nascholing. Zo werd een 
platform ontwikkeld waarmee advocaten een reeks 
acties digitaal kunnen uitvoeren, zoals:
• Kijk welke nascholingen er zijn
• Online registraties
• Online betalingen
• Aanwezigheidssysteem tijdens de nascholingen.

Naast het bedienen van de balies heeft avocats.be 
ook diverse tools voor advocaten. Het DPA-platform 
bijvoorbeeld, of het Digitaal Platform voor Advocaten, 
is de bekendste tool van avocats.be voor het indienen 
van conclusies en dat sinds de coronacrisis ook de 
mogelijkheid biedt om verzoeken te doen.

Vanuit organisatorisch oogpunt is dit project ook een 
goed voorbeeld van de moeilijkheid om met verande-
ringen om te gaan. Er was inderdaad enige aarzeling 
tijdens de lancering, maar het nut van de tool heeft 
de belanghebbenden overtuigd en er zijn steeds meer 
rechtsgebieden die er gebruik van maken.

Volgende stap: toegang tot het rijksregister

Avocats.be werkt er momenteel aan om ervoor te 
zorgen dat advocaten online toegang hebben tot het 
nationale register, dat voor hen van cruciaal belang is 
en in het bijzonder om verzoeken in te dienen.
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De rol van avocats.be in 
de toekomst: nog meer 
ten dienste staan van 
rechtzoekende partijen
Volgens Olivier Haenecour, stafhouder in Bergen, 
beheerder van Avocats.be en verantwoordelijke voor 
IT-dossiers: “Bij avocats.be moeten we meer aandacht 
schenken aan potentiële cliënten van advocaten, 
aangezien het hier een platform betreft die advocaten 
in contact brengt met potentiële cliënten, het zou ook 
een integraal onderdeel van ons werk moeten zijn om 
deze verbinding tussen advocaten en procesvoerende 
partijen te vergemakkelijken”.

Het is daarom interessant om te zien dat de belangri-
jkste actoren in de sector instrumenten aangrijpen die 
advocaten en rechtbanken helpen om digitaal te gaan 
en om efficiënter te werken. De volgende stap zal dus 
zijn om hetzelfde te doen, maar dan voor de cliënten.

Evolutie van juridische 
technologie- en 
technologiebedrijven 
In de afgelopen jaren zijn bepaalde technologieën 
volwassen geworden, waardoor nieuwe spelers kun-
nen floreren. En dit, of ze nu alleen gespecialiseerd 
zijn in de advocatuur of in andere domeinen, toch 
hebben ze besloten om specifieke oplossingen voor 
deze sector te creëren. Dit dankzij de Legal Tech-gids 
opgesteld door het Reshape Legal-team.
• Praktijkmanagement: Dit zijn interne 
 beheersinstrumenten voor advocatenkantoren 
 die tot doel hebben hen te helpen bij het 
 dagelijkse beheer van hun dossiers, tijdbeheer, 
 facturering ...
• Kennisonderzoek: Dit zijn tools waarmee 
 juridische specialisten toegang krijgen tot een 
 grote database en zichzelf uitrusten met een 
 intelligent onderzoekstool.
• Bedrijfsmanagement: Dit zijn hulpmiddelen om 
 te helpen bij het beheer van documenten die 
 verband houden met het beheer van het bedrijf. 
Deze technologieën kunnen een enorme meerwaarde 
betekenen voor juridische taken die grotendeels 
procesmatig zijn.



De toekomstige technologische leiders 
zullen degenen zijn die zich aanpassen 
aan de behoeften van advocaten, en niet 
andersom.

Stanislas van Wassenhove
Oprichter Reshape.legal & Trans-mutation 
project
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Er is assistentie om 
advocaten te ondersteunen
Zoals we zojuist hebben gezien, zijn er tal van in-
strumenten om bedrijven te helpen digitaal te gaan. 
Het kan echter nog steeds soms ingewikkeld lijken 
om een keuze te maken en te kunnen analyseren wat 
er moet worden geïmplementeerd op basis van de 
verschillende behoeften van elk bedrijf. Ten slotte, en 
dit is waar het schoentje wringt, weten advocaten niet 
altijd hoe ze deze tools op een optimale en efficiënte 
manier dienen te gebruiken.

Om deze reden kan het interessant zijn om verge-
zeld te worden door neutrale consultants die een 
geïnformeerde mening kunnen geven over wat er op 
de markt bestaat en die kunnen identificeren welke 
actoren het beste aansluiten bij de behoeften van het 
bedrijf. Deze experts kunnen kantoren ook helpen 
bij het opstellen van gedetailleerde en volledige 
prijsspecificaties.

In België betaalt het Waalse Gewest bijvoorbeeld tot 
€ 60.000 betreffende de kosten gelieerd aan de uit-
voering van een digitaliseringsproject, dit over 3 jaar 
en tot een maximum van 75% exclusief btw.

Belemmeringen voor kan-
toren en ontwikkelingsuit-
dagingen van deze tools
De waarde van digitalisering hangt voor sommige kan-
toren voornamelijk af van de omvang en type werk, al 
dan niet algemeen of gespecialiseerd. De tools zullen 
met deze aspecten rekening moeten houden om te 
voldoen aan de digitaliseringsbehoeften en verwach-
tingen van deze juridische professionals.

Een ander obstakel dat bij sommige grote kantoren 
nog steeds sterk aanwezig is, is het beheren en delen 
van informatie. De actoren zullen hiermee rekening 
mee moeten houden door bijvoorbeeld beperkte 
toegang te geven op basis van het niveau van 
anciënniteit.

Tot slot, volgens Stanislas van Wassenhove: “Er zijn 
nog steeds enkele zakelijke tools die zijn ontworpen 
gebaseerd op de modellen uit het verleden, waarvoor 
een lokale server benodigd is, je dient dagen training 
te krijgen om het onder de knie te hebben en om de 
procedures bij te werken. Ze zijn niet gebruiksvrien-
delijk, intuïtief of ergonomisch. Ze zijn gemaakt om 
te voldoen aan de behoeften van verschillende advo-
caten, die elk hun eigen unieke manier van werken 
hebben, hierdoor zijn ze te complex geworden.”

Het zou voor deze spelers dan ook interessant zijn 
om inspiratie te halen uit de werkwijzen die in andere 
beroepen bestaan. Ten slotte is de tool er om te 
voorzien in een behoefte aan optimalisatie, automa-
tisering en vereenvoudiging van processen. Het is 
niet de bedoeling om een verouderd papieren proces 
gewoonweg naar een digitaal formaat om te zetten.

De verschillende spelers die we hebben ontmoet, 
wensen een tool die intuïtief is en met een hoog 
draagvlak. Dus uiteindelijk zullen de toekomstige 
technologische actoren die erin slagen zich aan te 
passen, degenen zijn die zich het beste voorzien aan 
de behoeften van advocaten.
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Waarom is een CRM de nieuwe populaire tool van advocatenkantoren?

Gezien de voorgaande analyses blijkt duidelijk dat 
advocatenkantoren echte behoeften hebben met 
betrekking tot het delen van informatie binnen hun 
kantoor, het zoeken naar efficiëntie en het factureren 
van hun diensten tegen de juiste prijs. Dit zijn allemaal 
grote uitdagingen van deze sector.

De inventaris van bestaande digitale tools in België 
is er, met name dankzij Stanislas van Wassenhove’s 
Reshape Box, maar ook dankzij de experts en business 
consultants die steeds meer floreren. Advocaten 
vinden het echter nog steeds moeilijk om keuzes te 
maken tussen al deze tools en om alle voordelen 
en oplossingen te begrijpen die ze hen aanbieden. 
Waarom kan een CRM een intuïtieve, uitgebreide 
tool zijn die de kennis van de cliënt van advocaten 
verbetert? We leggen het uit.

Belemmeringen 
voor kantoren en 
ontwikkelingsuitdagingen 
van deze tools 
Ter herinnering, CRM of cliëntrelatiebeheer is een 
technologie die wordt gebruikt om alle relaties en 
interacties van een bedrijf met zijn cliënten en poten-
tiële cliënten te beheren, evenals om alle documenta-
tie van dit bedrijf optimaal te beheren.

Deze tool maakt het ook mogelijk om een omnichan-
nel cliënt traject te coördineren om zo een uniforme 
cliëntervaring aan te bieden. In tegenstelling tot de 
bedrijfssoftware van advocatenkantoren, die vaak 
advocaatgericht zijn om hun eigen persoonlijke acti-
viteiten mogelijk te maken, is CRM cliëntgericht.

Ondermeer om deze reden stijgt het tempo waarin 
advocatenkantoren in Europa gebruik maken van 
CRM-software.

CRM-software is ook een waardevolle bondgenoot 
voor het vaststellen van doelen voor potentiële 
cliënten, voor het begrijpen van hun behoeften en 
voor het creëren van duurzame relaties. Op dagelijkse 
basis stelt een CRM, Customer Relationship Manage-
ment, of een Client Relatie Beheer-oplossing voor aan 
advocaten en hun teams om zo taken met een lage 
toegevoegde waarde op te geven en te doen waar ze 
goed in zijn, namelijk het verdedigen van de belangen 
van hun cliënten.

Zij dienen informatie uit verschillende bronnen te 
verzamelen en dienen deze allemaal in één tool 
te centraliseren om zo een goede dossierkennis 
op te bouwen, up to date te zijn over juridische 
actualiteit of zelfs om een instrument te hebben 
dat de tijd die aan een dossier wordt besteed 
en de resulterende facturatie automatiseert.
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Waarom zou u uzelf uitrus-
ten met een CRM als u een 
advocatenkantoor bent?

Centraliseren cliëntgegevens

CRM-software maakt het mogelijk om snel alle uitwis-
selingen van de advocaat en zijn juridische team met 
een bestaande of potentiële cliënt te volgen en te 
integreren. Groeiende advocatenkantoren kunnen het 
zich niet langer veroorloven om de behoefte aan een 
centraal instrument om alle relaties van het kantoor te 
beheren, te negeren. Volgens Olivier Haenecour, “is er 
steeds meer concurrentie tussen advocatenkantoren, 
daarom is het essentieel om over te schakelen op 
digitale tools met een cliëntgericht systeem dat zich in 
het bijzonder kan richten op het documentaire aspect 
en die de cliënten toelaat om te weten wat er in hun 
dossiers gebeurt”.

Organiseren van de stappen van 
een dossier

Dit is vooral relevant wanneer het kantoor een cliënt 
ontmoet en op de juiste manier wil opvolgen. Met 
een CRM is het mogelijk om herinneringsnotities te 
definiëren om contact op te nemen met deze persoon 
en hem deadlines en doelen toe te wijzen. Zo is het 
mogelijk om de voortgang van het dossier duidelijk te 
controleren door verbinding te maken met het CRM en 
het cliëntdossier te raadplegen. Dit is met name gun-
stig voor de dagelijkse behandeling van zaken.

Volgens Maître Gilles Oliviers is dit aspect essentieel: 
“Ik werk zowel met bijna tien medewerkers als aan 
meerdere zaken tegelijk, voeg daarbij het feit dat 
ik gemiddeld 200 tot 300 e-mails per dag ontvang. 
Het is moeilijk voor mij om alles te onthouden. Door 
digitalisering en de tool die ik gebruik, kan ik mezelf 
of mijn medewerkers taken toewijzen in een dossier 
gerelateerd aan een e-mail die ik heb ontvangen en ik 
kan ook heel gemakkelijk herinneringen instellen, om 
zaken in een dossier te herwerken”.

Houd alle documenten bij op één 
plaats

Rekening houdend met het vorige punt, wanneer een 
advocaat een zaak aanhangig heeft, heeft hij meestal 
tientallen documenten. En het is niet altijd gemakke-
lijk om ze te categoriseren, terug te vinden of zelfs te 
delen met collega’s. Met goede CRM-software kunnen 
documenten eenvoudig in mappen worden georga-
niseerd, kunnen gedeeld worden met het relevante 
team, verwijderd, gearchiveerd of aangepast worden. 
Dit wordt documentbeheer genoemd.

Stel geautomatiseerde marketing-
acties in

We denken misschien dat marketing niet de kern 
van een advocatenkantoor is. En bovendien hebben 
advocaten dagelijks al heel wat andere dingen te 
doen. Het is echter belangrijk in een steeds meer gedi-
gitaliseerde wereld om “uw stem te laten horen” over 
het feit dat uw bedrijf het beste is om de belangen van 
elk van hen te verdedigen. Dus als iemand juridisch 
advies of vertegenwoordiging nodig heeft, zullen ze 
eerst contact opnemen met het kantoor waarover 
ze iets hebben over gehoord. Met een goede CRM is 
het eenvoudig om marketingacties te automatiseren, 
zodat ze niet veel tijd kosten. 

Houd elke cliëntinteractie bij en 
begrijp alle aspecten van hun 
betrokkenheid

Als u advocaat bent, moet u niet alleen uw dagelijkse 
werk verbeteren om verschillende zaken zo goed 
mogelijk te behandelen, maar u moet ook uw praktijk 
laten groeien en ervoor zorgen dat u van potentiële 
cliënten ook effectieve cliënten maakt. Of het is uw 
inzet om bestaande cliënten te behouden. Bovendien 
kan de gebruiker ook een koppeling maken aan een 
bestand, een contactpersoon, een bedrijf, enz. Met 
een CRM kunt u de kwaliteit van uw cliëntenservice 
analyseren en de activiteiten van het team in die rich-
ting sturen. De tool geeft u real-time informatie over 
de communicatie tussen uw cliënten en het bedrijf.
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Relaties die specifiek zijn 
voor juridische dossiers
Nu de grote uitdagingen van CRM in het algemeen 
voor de juridische sector hierboven zijn toegelicht, 
is het interessant om te weten wat er specifiek voor 
advocatenkantoren is gedaan.

Hierdoor zijn er verschillende soorten relaties moge-
lijk tussen een identiteit en een dossier: juridische 
referenties, rol in de zaak, factuurreferentie, etc.
Efficy, een Belgische en Europese CRM-speler, heeft 
een tool ontwikkeld specifiek voor advocatenkanto-
ren. Alles is daarom automatisch voorgedefinieerd 
om productiever te zijn en tijd te besparen. Het doel 
hierbij is niet om het product te promoten, maar om 
een inventaris op te maken van de bestaande zaken 
en om andere ideeën te geven aan advocatenkantoren 
die er misschien niet aan hebben gedacht.

Real-time facturering

Hier wordt de tijd ingevoerd voor factureringsdoel-
einden. Er is een ‘stopwatch’ gemaakt waarmee alle 
CRM-gebruikers nauwkeurig kunnen meten hoeveel 
tijd ze aan iets hebben besteed. De gebruiker die 
de tijd wil opnemen, klikt op de knop “start de 
stopwatch”. En als hij klaar is met zijn taak, klikt 
hij op de “stop” -knop. De meter stopt en er wordt 
een nieuwe actie geopend die kan resulteren in het 
aanmaken van een automatische factuur.

Het is belangrijk om bij dit punt stil te staan, omdat 
het een directe terugverdientijd oplevert. Concreet 
betekent dit dat het mogelijk is om: een eindfactuur te 
genereren, met de details van de diensten volgens de 
gebruiker, om het beheer van vergoedingen, uitbeta-
lingen en externe kosten te vereenvoudigen en tot slot 
om het controle- en validatieproces te automatiseren 
betreffende de facturen.

CTI-integratie

CTI-integratie, of computertelefoniekoppeling, defi-
nieert de aanpassing die wordt uitgevoerd voor het 
beheer van telefoongesprekken. Aan het einde van het 

gesprek wordt een timeractie gegenereerd om de duur 
van het gesprek op te meten (rekening houdend met 
de digitale duur).

Dan is het mogelijk om het op te nemen in een uren-
staat gekoppeld aan een bestand, zoals we hieronder 
zullen zien, en indien nodig om automatisch een fac-
tuur te genereren op basis van de uurkosten.
 

Urenstaat

De urenstaat, of timesheet in het Engels, is het “tijd-
invoerformulier” dat voor elke gebruiker de tijd 
centraliseert die aan een bestand is besteed. Het is 
noodzakelijk om het bestand aan te geven waarop de 
dienst moet worden berekend. Een slimme vervolg-
keuzelijst toont de laatste records die de gebruiker 
heeft bekeken, dit voor de efficiëntie.
 

Een CRM, de essentiële tool in het 
juridische ecosysteem van morgen

Kortom, de behoefte aan een CRM-oplossing groeit 
snel in het juridische ecosysteem en evenals de digita-
lisering van de sector.

Groeiende advocatenkantoren kunnen het 
zich niet langer veroorloven om de behoefte 
te negeren betreffende één centrale tool 
om alle relaties van het kantoor te beheren.
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Ons doel is nu om de volledige 
kracht van Efficy CRM te gebruiken 
voor taken die advocaten voorheen 
niet gewend waren met CRM. We 
zullen in het bijzonder kijken naar de 
samenwerkingskenmerken van de 
oplossing.

Patrick Leemans
CFAO bij Younity
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In de onderstaande getuigenis van Younity, een bedrijf 
gespecialiseerd in alle juridische aspecten gerelateerd 
aan human resources, zullen we trachten u te laten 
zien hoe belangrijk het is om de cliënt centraal te 
plaatsen in zijn strategie en om na te denken over de 
cliëntervaring, die steeds belangrijker wordt voor de 
relatie tussen advocaat en cliënt.

Younity en zijn 
digitaliseringsdenken 
Om zijn activiteit volledig te digitaliseren, zocht het 
Brusselse advocatenkantoor Younity naar een tool 
waarmee het zijn cliënten in de loop van de tijd zou 
kunnen opvolgen en het beheer van zijn dossiers zou 
kunnen automatiseren.

Het is inderdaad erg belangrijk om de geschiedenis 
van een contactpersoon en de verschillende bedrijven 
waarin die persoon heeft gewerkt te kunnen volgen.

Relatiebeheer op maat voor 
elk dossier 
Het is belangrijk om een overzicht te hebben van de 
betrokken partijen in elk dossier, met een duidelijke 
definitie van de rollen. Deze connectie tussen de 
tegenpartij en de cliënt is heel gemakkelijk te vinden 
door direct op het dossier te klikken: vanuit het bedrijf 
zien we bijvoorbeeld de persoon, maar ook vanuit 
het dossier vinden we deze persoon. De advocaat, de 
assistent of de partner vindt de informatie, hoe je het 
went of keert. “Bij Younity begrepen de medewerkers 
al snel dat ze met deze functie tijd konden besparen!” 
Benadrukt Patrick Leemans, CFAO bij Younity.

Een duurzame relatie 
opbouwen
Patrick Leemans legt uit: “Voor ons als kantoor 
gespecialiseerd in arbeidsrecht is het aanspreekpunt 
belangrijk. Het is daarom essentieel om iemands 
parcours te volgen en de relaties met hen te 
onderhouden. Dankzij Efficy CRM houden we alle 
contacthistorie bij, evenals de interacties die we 
hebben gehad met deze cliënt”.
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De winstgevende keuze 
voor een pure CRM-speler 
“Een CRM-ontwikkelaar biedt alle standaard 
CRM-functionaliteiten, zoals het dagelijkse beheer 
van taken, afspraken, documentbeheer, het opvolgen 
van opportuniteiten en zelfs marketingcampagnes. 
Dat levert extra voordelen op waar we op het eerste 
gezicht niet aan hadden gedacht ”, zegt Patrick. Dus 
wanneer een bedrijf op zoek is naar nieuwe zaken, 
moet het misschien zijn opportuniteiten beheren 
zoals een verkoper dat zou doen in een bedrijf.

Dankzij CRM kunnen deze worden ingedeeld naar 
interessegebieden om vervolgens de communicatie 
naar deze potentiële cliënten te personaliseren. 
Deze CRM-verkoop- / marketingfuncties vormen een 
aanvulling op het beheer van e-mails, urenstaten, 
documenten en ook facturen, die essentieel zijn voor 
elke advocaat.

Dit is een sterke manier om u te onderscheiden van 
de concurrentie. Dit is een complementaire basis 
waarmee u de volledige cliëntenrelatie begrijpt vanaf 
het eerste contact tot en met de opvolging van de 
volledige geschiedenis van deze cliënt.

CRM bij Younity, een 
project voor de toekomst
“Ons doel is nu om de volledige kracht van Efficy CRM 
te gebruiken voor taken die advocaten voorheen niet 
gewend waren met CRM. We zullen in het bijzonder 
kijken naar de samenwerkingskenmerken van de 
oplossing ”, legt Patrick uit. “Dit is waar het interessant 
wordt omdat we de grenzen van ons bedrijf nog ver-
der gaan pushen.”
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Innoveren, durven en 
integreren: de 3 uitdagingen 
van de wereld van de 
advocaten van morgen
Uit de eerdere getuigenissen blijkt duidelijk dat de 
digitalisering van justitie en de wereld van advocaten 
een essentieel element is en steeds meer aanwezig in 
het denken van deze spelers.

Door een gebrek aan middelen, menselijke investe-
ringen en soms weerstand bij verandering binnen 
de kantoren zelf, wordt de digitalisering echter traag 
ingebed en uitgebouwd.

Om die laatste reden moeten technologiebedrij-
ven zich ook bewust worden van hun educatieve 
en ondersteunende rol voor deze kantoren en de 
magistratuur.

Innovatie moet hand in hand worden uitgevoerd 
tussen de verschillende actoren, zoals softwarebe-
drijven, advocaten en magistraten, waarbij we in 
gedachte moeten houden dat het belangrijk is om de 
rechtzoekende niet uit te sluiten van deze reflectie 
en koerswijziging. De relatie cliënt-advocaat moet 
betrokken worden en dient centraal te staan in dit 
hele optimalisatieproces.

Alleen dan zal de juridische wereld ongetwijfeld 
meer risico’s durven nemen en uit zijn ‘comfort zone’ 
treden, door digitale oplossingen te integreren die, 
en dat mogen we niet vergeten, niet altijd tot hun 
corebusiness behoren, zodanig dat dit hun manier van 
werken revolutionair zal veranderen.

Het is echter al één minuut voor twaalf, andere secto-
ren digitaliseren aan enorme snelheid, van de indus-
trie tot dienstverlening. “Consumenten” verwachten 
nu meer dan enkel juridische hulp: ze verwachten 
een volledige service en cliëntervaring. De juridische 
gemeenschap mag de kar niet missen.
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De Efficy-groep
 
De Efficy Groep heeft de ambitie om de Europese 
CRM-kampioen te worden. Met meer dan 220 werkne-
mers in Europa boekt het een stabiele en organische 
groei van meer dan 20% per jaar.

De Efficy Groep biedt een breed scala innovatieve 
CRM-oplossingen aan voor een beter klantrelatie-
beheer voor organisaties van elke omvang en in alle 
sectoren. Ze richten zich vooral op het verbeteren van 
verkoopprocessen, marketingcampagnes, klanten-
service en analyse. Niet minder dan 185.000 mensen 
in 33 landen maken dagelijks gebruik van de Efficy 
CRM-oplossingen.

Het is de ambitie van de Efficy Group om elke organisa-
tie te ondersteunen bij het verbeteren van de tevreden-
heid van haar klanten en prospects en tegelijkertijd het 
werk van haar medewerkers te vereenvoudigen.
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