
|   Advance your legal department transformation with a digital proof of concept (POC) 

De volgende stap in uw
digitale transformatie
Het digitale Proof of Concept helpt uw 
juridische afdeling met de digitale 
transformatie

Het digitale Proof of Concept



Uitdagingen van uw juridische 
afdeling
Hoe een juridisch platform kan bijdrage n  aan uw doelen

de druk en verbetert 

Voordelen van het gebruik van een juridisch 
platform:

• Zekerheid dat aan verplichtingen wordt voldaan, 
termijnen in acht worden genomen en KPI’s worden
gehaald.

• Helpt bij het beheren van verandertrajecten of
grootschalige contractwijzigingen, zoals AVG. 

• Verhoogde focus van uw juridische  team op
strategische analyses en klantrelaties.

• Identificeren van mogelijkheden voor 
kostenbesparingen.

• Verkleint risico’s en vergroot efficiëntie met 
geautomatiseerde processen en workflows.

Traditional pyramid
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Toenemende druk

Tegenwoordig zijn juridische afdelingen verantwoordeljk voor veel dagelijks terugkerende zaken. Het 

beheren hiervan is complex en tijdrovend.

Juridische afdelingen kunnen zich daardoor 

minder focussen op hun digitale transformatie 

en de transitie naar de toekomst.

Een juridisch platform verlicht de druk en

verbetert de kwaliteit.

Een juridisch platform biedt ondersteuning

door verzoeken te navigeren, workflows te

automatiseren en data te beheren. 

Het resultaat is kostenefficiëntie, grotere 

procesnauwkeurigheid, transparantie en 

betere controle.
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Neem de eerste stap met het PoC

Een korte termijn investering met langdurige waarde

Wij bieden een digitaal Proof of Concept (PoC) om u te helpen ontdekken hoe een platform voor juridische 
dienstverlening uw organisatie kan ondersteunen.
Het PoC identificeert en registreert uw behoeften en functionele benodigdheden. Het PoC ondersteunt daarnaast
een mogelijke buy-in voor het systeem door de juridische stakeholders in het besluitvormingsproces te betrekken.

Wanneer u tijdig investeert in een PoC, zal dit de volledige implementatie versoepelen. Om de voordelen van een 
juridisch platform te demonstreren, richt het PoC zich op verschillende succesfactoren; Legal & Compliance, 
operations, future way of working en technology.*

Het Poc geeft vertrouwen dat het juridisch platform:

Het PoC geeft vertrouwen in de schattingen, de projectkosten, de selectie van toolfunctionaliteit en de scopedefinitie. 
Het toont de “art of the possible”. Met behulp van bewezen technologie zullen we een live PoC creëren die uw 
juridische afdeling helpt om in detail te begrijpen hoe de transformatie kan worden uitgevoerd.

* Voorbeelden van PoC-succesfactoren. De uiteindelijke succesfactoren worden bepaald tijdens de kick-off meeting.

 

Legal & Compliance

• Tijd en kosten bespaart
•     Structuur geeft
•     Routinematig werk automatiseert
•     Concept genereert met versiebeheer 
•     Toegang geeft tot clausule bibliotheek

Operations
• Een holistische kijk geeft op alle input
• De status van het werk beheert
• De huidige capaciteit verbetert
• Een dashboard verschaft en transparantie
• Een change management model introduceert op

een ander beheer model

Future way of working
• Een effectieve manier biedt om te zoeken naar

oplossingen voor business problemen
• Een volledig implementatiemodel creëert met

lange termijn voordelen
• Laat zien hoe de samenwerking met Legal &

Compliance  kan worden vormgegeven

Technology
• Test API integratie mogelijkheden en

implementatie in de bestaande systemen
en bevestigt SSO integratie

• Genereert test data, zoekfunctie en output
management

• Laat zien hoe de implementatie op locatie
wordt vormgegeven

•     Bepaalt of de infrastructuur gereed is
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Toegevoegde waarde van het PoC

Laag risico – hoge winst– snelle levering

Hoe helpt ons team met het 
leveren van het PoC?

Ons bewezen PoC-leveringsmodel combineert een 
configureerbaar platform met een ervaren eigen project 
team, de bijdrage van uw team en een gestructureerd 
projectproces. 

?

Welke gebieden kunnen worden 
opgenomen in de omvang van 
het PoC voor een juridisch 
platform?

Samen met u ontwerpen we het PoC op basis van relevante 
gebieden uit het EY Global Legal Operations Platform:

? !

!

Zelfbediening
Werkstroom

en proces
 automatisering

Document
generatie

Dashboards
zoeken en

audit 

Sjablonen en 
draaiboeken

Dossierbeheer Innamebeheer Archivering Verzoek
toewijzing

We maken gebruik van het EY Global Legal 
Operations Platform.

U wordt bijgestaan door een ervaren team dat juridische, 
consultancy en technologische kennis combineert met een 
projectmanager en configuratie team.

U krijgt keuzes en aanbevelingen voorgelegd door 
ons en neemt tijdens het PoC beslissingen samen 
met uw projectmanager, rekening houdend met de 
input van business area leads en 3 tot 10 testers. 

Een gestructeerd 5-stappenplan van het PoC-model biedt 
een duidelijk operationeel ritme om de oplevering te sturen 
en verwachtingen te managen. 

Configureerbaar platform

Klant team

Onze teams

Gestructureerd proces
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Wat houdt het 
5-stappenplan in?

Wat levert het PoC?

Het 5-stappenplan heeft een duidelijk operationeel ritme 
dat de resultaten aanstuurt en verwachtingen beheert, 
bijvoorbeeld door dagelijkse vergaderingen met de 
verschillende teams en een afgestemd governance model.

Het PoC bevat:

?

?

!

!

Stappenplan van het PoC

5-stappenplan - afgestemd op uw wensen

 

Configure Release Feedback Change list

• Gebruiksvriendelijke sandbox
• ►Afronden project documentatie
• Bepalen business case berekening

• Als passend: rollen ons/klantteam in implementatie

Re-figure

• Bevestigen PoC scope
• Afstemming met betrekking tot de succesfactoren
• Definiëren projectteams

• Voorbereiden en kick-off vergadering
• Voorbereiden en sign-off door de klant op het kick-off 

rapport

Stap 1: Scope and planning Stap 2: Kick-off and sign-off

Stap 4: Eindresultaat Stap 5: Conclusie

Stap 3: Aanvang van configuratie Cycli

1. Live PoC site in EY sandbox
Een live PoC configuratie voor de afgesproken activiteiten om te laten zien aan collega’s en belanghebbenden.

2. PoC collateral
Een video van het PoC met ondersteunende slides die kunnen worden gedeeld met belanghebbenden.

3. PoC report
Een PoC feedback rapport met PoC stuurprogramma ‘s, reikwijdte, uitvoeringsmodel, SWOT analyses, lessen,
business case en potentiële vervolgstappen.

De resultaten helpen in het creëren van vertrouwen in de inschattingen, projectkosten en reikwijdte bepaling en
zorgt daarbij voor een raamwerk om dieper in te gaan op de functionele en technologische mogelijkheden.

Start de transformatie van uw juridische afdeling met een digitaal proof of concept (POC) | 4



Tijdsbestek
4 - 12 weken
PoC duur

Duur en kwantitatief voordeel 
van het PoC

Snelle levering - bewezen toename in efficiëntie

Bestaande projecten hebben een bewezen 

toename van de efficiëntie na 
implementatie.

?

Hoe lang duurt (het 
opzetten van) een 
PoC?

Het tijdsbestek is afhankelijk van de PoC-scope 
en de beschikbaarheid van het klantteam. Het 
duurt doorgaans tussen de 4 en 12 weken.

? !

!

Kwantitatief voordeel 

15 – 25% 
Efficiëntie toename
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Heeft implementatie 
van een juridisch 
platform een bewezen 
kwantitatief voordeel?



Contactpersonen

Neem contact met ons op

Over HVG Law
HVG Law LLP (HVG Law) behoort tot de top van de Nederlandse advocatuur en notariaat en kenmerkt zich door een ondernemende,

innovatieve en oplossingsgerichte benadering. HVG Law biedt, met meer dan 150 toegewijde en pragmatische advocaten en
(kandidaat-)notarissen, hoogwaardig juridische dienstverlening vanuit een brede en multidisciplinaire context. Onze advocaten en
(kandidaat-)notarissen zijn actief op alle rechtsgebieden en sectoren die voor het bedrijfsleven, bestuurders, aandeelhouders en
overheden relevant zijn en hebben kennis van uw business én markt. Op onze vestigingen in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den
Haag, Eindhoven, New York, Chicago en San Jose (Donahue & Partners LLP in de VS) zijn wij in staat onze nationale en
internationale cliënten oplossingen te bieden voor juridische vraagstukken. In Nederland heeft HVG Law LLP een strategische alliantie
met Ernst & Young Belastingadviseurs LLP en tevens maken wij onderdeel uit van het global EY Law netwerk.

hvglaw.nl
© 2021 HVG Law LLP
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