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Het nieuwe werken
Er zijn twee belangrijke uitdagingen in verband

geven.

met de overgang naar ‘werken buiten kantoor’.

kwestie zijn van simpelweg de deur openen. In

De eerste uitdaging is het bepalen van de rol

plaats daarvan moet het deel uitmaken van

van het kantoor zelf, dat het traditionele centrum

een systematische heroverweging van wat

is voor het creëren van de bedrijfscultuur en

het “fysieke” kantoor precies oplevert voor de

een gevoel van saamhorigheid. Bedrijven zullen

organisatie. De tweede uitdaging ziet op het

beslissingen moeten nemen over uiteenlopende

doorvoeren

onderwerpen.

omtrent

huidige kantoor bestand die noodzakelijk zijn

gebouw,

om te kunnen voldoen aan de eisen die gesteld

kantoor of verdieping nodig?) tot vragen die

worden aan de automatisering, digitalisering

zich richten op de inrichting van de werkplek

en het doorvoeren van andere innovatieve

(Hoeveel ruimte wensen wij tussen de bureaus

technologieën . Dit geldt niet alleen voor sectoren

te hebben?)

Daarnaast staan er natuurlijk

als het bankwezen en de telecomsector; het is

ook vragen centraal die betrekking hebben

een uitdaging over de hele linie, zelfs in sectoren

op de opleidingsmogelijkheden en verdere

die minder met telewerken worden geassocieerd.

professionele ontwikkeling van de medewerkers.

Om te kunnen voldoen aan deze vereisten kiezen

Een vraag die bijvoorbeeld gesteld kan worden is

advocatenkantoren en het notariaat steeds

of er zoiets bestaat als mentorschap op afstand

vaker een intranet dat dient als een digitaal

en hoe je dit zo goed mogelijk vorm zou kunnen

kantoor.

onroerend

Van

goed

vraagstukken

(Hebben

we

dit

Terugkeren naar kantoor moet geen

van

aanpassingen

binnen

het
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Hoe zijn jullie tot het implementeren van een
intranet voor advocatenkantoren gekomen?
IT Factor Consulting is op 1 januari 2020 gestart
met de gedachte om advocatenkantoren te
adviseren en begeleiden bij digitale innovatie in
de brede zin. Legal tech was op dat momenten is nog steeds een hot-topic. Over de
hele

wereld

worden

honderden

miljoenen

geïnvesteerd in technologieën die de advocaat
of jurist ondersteunt bij uitoefening van haar vak.
Ondanks de enorme groei binnen de legal tech,
waren de beschikbare technologieën voor een
advocatenkantoor nog steeds moeilijk te overzien
of implementeren.

Na enige tijd kwamen we tot de conclusie dat
innovatie in de advocatuur een vak apart is.
Waarom is verandering juist voor een advocaat
moeilijk?
Advocaten zijn creatief en beschikken doorgaans over het talent om een oplossing te
bedenken voor de meest complexe zaken. Daarnaast zijn advocaten vaak ondernemers.
Een organisatiestructuur van een advocatenkantoor bestaat dan ook vaak uit meerdere
ondernemers. Je moet het zien als een structuur met meerdere eilandjes. Elke advocaat
oefent het liefste op zijn of haar eigen manier het vak uit. Daarom blijkt het soms lastig
om iedereen aan boord te krijgen voor het gebruik van een nieuwe technologie. De
meeste advocaten die wij hebben gesproken zijn zich hier wel degelijk van bewust. Ze
zijn enorm geïnteresseerd in de mogelijkheden van legal tech, maar verliezen al snel het
vertrouwen in een goede omarming van een dergelijke legal technologie.
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“De organisatiestructuur bestaat uit meerdere ondernemers”.

Zodra besloten is wanneer een nieuwe tool
het best geïmplementeerd kan worden,
maak dan van deze implementatie ook
een prioriteit. Geef het op dat moment

Een goede omarming van legal tech
Wanneer een advocatenkantoor openstaat voor de
implementatie van een nieuwe technologie, ofwel
openstaat voor een nieuwe manier van werken, is
timing en de juiste aanpak van deze verandering
ontzettend belangrijk. Het jaar bestaat binnen een
advocatenkantoor

uit

verschillende

seizoenen.

Gezien het feit dat een goede timing belangrijk is,
dient het dagelijks bestuur van het kantoor het juiste
moment in het jaar te kiezen waarop zij overgaan
tot de inzet van een nieuwe technologie.

alle aandacht die nodig is. Het is hierbij
essentieel dat er draagvlak gecreëerd
wordt voor een nieuwe legal tech tool.
Hier komt een intranet goed van pas! Een
intranet zien wij niet als legal tech tool,
maar is wel een eerste stap om digitale
transformatie te omarmen. Het intranet
zal helpen om een digitale mindset aan te
nemen en een digitaal kantoor te creëren.
Een intranet start meteen op na het
inloggen op de pc of laptop.
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“Voor het dagelijks bestuur is het belangrijk om het juiste moment uit te
kiezen voor het inzetten van een nieuwe technologie, ofwel een nieuwe
manier van werken”

Hier ziet de advocaat het digitaal kantoor in een strak en gebruiksvriendelijk design met de interessante en
waardevolle informatie binnen handbereik. Een intranet is een technologie die een advocaat eenvoudig
en onbewust zal gaan omarmen. De advocaat hoeft geen tijd te besteden aan het leren kennen van de
technologie en hij/zij kan ongestoord verder met zijn dagelijkse werkzaamheden. Het intranet zal na een
aantal dagen al een vertrouwde omgeving zijn waar de advocaat zich prettig bij gaat voelen. Mission
accomplished! De advocaat heeft de eerste stap gezet in de omarming van nieuwe technologie en een
nieuwe manier van werken. Daarnaast worden toekomstige innovaties gemakkelijk gecommuniceerd
via het intranet. Gaat er voortaan beveiligd gemaild worden met de rechtbank? Wijdt dan een sectie op
het intranet toe aan deze nieuwe manier van werken.

Uit welke onderdelen bestaat een intranet?
Een intranet kan ook wel een omschreven worden als de interne bedrijfswebsite. Deze site is
namelijk alleen toegankelijk voor medewerkers. Een intranet kan o.a. de volgende elementen
bevatten:
•

Kantoorgerelateerd nieuws;

•

Dashboard met tools;

•

Kalender;

•

Vaak bezochte websites;

•

Veelgestelde vragen met antwoord;

•

Abonnementen op bladen;

•

Smoelenboek;

•

Zowel interne- als externe

•

Interne documentatie;

•

Algemene protocollen en formulieren;

•

Interne bedrijfsfeed

•

Visualisaties van data;

•

Fotogalerij;

•

Onboarding nieuwe werknemers;

•

Publicaties;

•

Aanwezigheidsrooster;

•

… en meer

contactpersonenlijst;
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“Niet meer eindeloos het handboek
doorspitten of voor elke vraag de
kantoordirecteur bellen”

Remco Visser
Co-founder
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Wat zijn de voordelen van een intranet?
•

De e-mailtraffic wordt verminderd omdat

van de software die kantoor breed wordt

al het nieuws op het intranet geplaatst zal

afgenomen en ingezet;

worden;
•

•

Terwijl de advocaten of juristen thuiswerken,

gevonden en bijgehouden worden in een

blijven ze zich via het intranet verbonden

veilige omgeving;

voelen met de kantoorgenoten en het kantoor.
Dit is een uitstekende manier om zelfs digitaal

•

Kantoormedewerkers kunnen snel en
gemakkelijk elkaars en de informatie van

de bedrijfscultuur te communiceren;
•

Interne documenten kunnen gemakkelijker

externe contactpersonen achterhalen;

Kantoormedewerkers zijn beter op de hoogte

Wat zijn de voordelen van
een intranet gebouwd op
SharePoint?
•

Over het algemeen heeft bijna elke
business tijdens de pandemie een MS 365
licentie aangeschaft voor de werknemers.
SharePoint zit bij dit MS 365 pakket
inbegrepen. Het bouwen van een Intranet

•

SharePoint en brengen ze maandelijks

op SharePoint vraagt specialistische kennis

nieuwe updates en features uit die het

en consulting. IT Factor heeft deze kennis in
huis en deelt dit graag met haar klanten. Het
grote voordeel is dat wij een intranet bouwen

intranet ten goede komt;
•

kunnen de aanpassingen in het intranet zelf

op jullie eigen MS 365 licentie;

doorvoeren. Voor SharePoint maakt het niet

SharePoint integreert eenvoudig met andere

uit of het intranet gebruikt wordt door 10 of

producten van Microsoft. Daarnaast zijn
bekende applicaties ook te integreren met
SharePoint;
•

To provide some confidence… SharePoint is
de beste en meest populaire keuze waar een
intranet op gebouwd wordt;

Het is flexibel, schaalbaar en de
verantwoordelijken binnen de organisatie

voor een vooraf afgesproken prijs (fixed-fee)
•

In een razend tempo bouwt Microsoft aan

10.000 gebruikers;
•

Een intranet is voornamelijk in het leven
geroepen voor het opslaan van content
en communiceren van interne informatie.
SharePoint biedt een ontzettend groot aantal
mogelijkheden voor het intelligent opslaan
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van bestanden of communiceren van
•

•

relevante informatie.

beschikbaar en innoveert met dergelijke

Hoewel SharePoint door Microsoft wordt

applicaties mee. Vroeger werden veel
intranetten gebouwd op Wordpress, maar

beschouwd als een platform, kan het

in de praktijk blijkt dat deze lastig in gebruik

evengoed gebruikt worden als een
‘collaboration tool’ in combinatie met Teams.
•

SharePoint stelt aantrekkelijke designs

SharePoint is modern en innovatief.

zijn en snel outdated raken. We zouden dan
ook nooit adviseren om een intranet op
Wordpress te gebruiken.

Databeveiliging van Microsoft servers
Microsoft onderhoudt wereldwijd een alsmaar groeiend netwerk van datacenters en controleert
voortdurend of elk datacenter voldoet aan strikte beveiligingsvereisten. Aangezien Microsoft
verreweg het grootste softwarebedrijf ter wereld is, hebben de datacenters state-of-the-art
beveiliging.

Pricing
Small

Medium

Enterprise

Perfect voor 1-10 gebruikers

Perfect voor 11-25 gebruikers

Perfect voor 25+ gebruikers

€ 200,-

€ 175,-

≈ € 100*,-

per gebruiker

per gebruiker

per gebruiker

Betreft eenmalige kosten
inclusief 3 maanden
support

Betreft eenmalige kosten
inclusief 3 maanden
support

Betreft eenmalige kosten
inclusief 3 maanden
support
*Overleg over de prijs mogelijk
bij groot aantal gebruikers
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“Na het inloggen ziet de medewerker
het digitaal kantoor in een strak en
gebruiksvriendelijk design”

Tjeu Cox

Co-founder

Get in touch!

tjeu.cox@itfactor-consulting.nl
+316 29 38 11 25

www.itfactor-consulting.nl

