SANDER OORTHUYS, LEGALTREE, WERKT MET LEGAL INTELLIGENCE:

“ Eén enkel systeem starten
en niet meer steeds naar
de bibliotheek!”
L

egaltree is een advocatenkantoor dat de krachten
bundelt van 21 ondernemende en ambitieuze partners. De
advocaten van Legaltree zijn afkomstig van gerenommeerde
advocatenkantoren en behoren tot de besten in hun
vakgebied. Ze voeren een zelfstandige praktijk binnen hun
eigen rechtsgebied, maar werken ook samen met de andere
partners en maken gebruik van de faciliteiten van Legaltree,
zoals de juridische zoekmachine Legal Intelligence.
Drie partners, allen afkomstig van het grote kantoor NautaDutilh,
startten zes jaar geleden Legaltree met als opzet: de voordelen
van een kantoor met alle faciliteiten, zonder de nadelen. “De

“ Niet meer naar de bibliotheek en niet

meer alle aparte systemen doorwerken,
maar één enkel systeem starten.”

voordelen, daar hoort zeker bij: faciliteiten die echt goed op orde
zijn, waaronder uitstekende knowhow. Zonder die faciliteiten kun
je geen goede advocaat zijn.” Aan het woord is advocaat Sander
Oorthuys, gespecialiseerd in het overeenkomstenrecht en één
van de oprichters van Legaltree. “Voorheen waren alle bronnen
op verschillende manieren beschikbaar, voornamelijk op cd-rom
en op papier. Die waren dus per definitie verouderd. Wij besloten
direct na de oprichting van Legaltree tot de aanschaf van Legal
Intelligence. Voor mij was het eigenlijk geen keuze, ik heb een
hekel aan ouderwetse dingen als het beter en modern kan. We
hebben vanaf onze start in 2008 het nieuwe werken dan ook
volledig omarmd.”

Het nieuwe werken
Oorthuys ging met één van zijn medeoprichters in Rotterdam
op bezoek bij Evert de Pender van Legal Intelligence. Ze lieten
zich uitgebreid voorlichten over wat Legal Intelligence is en
hoe het werkt, zagen de voordelen, en hakten toen definitief
de knoop door. Bij Legaltree staat het nieuwe werken centraal:
de inmiddels 21 partners werken op verschillende locaties,
ook thuis, en moeten overal kunnen inloggen om bij de juiste
informatie te kunnen. Om de partners in te wijden in het juiste
gebruik van Legal Intelligence kwam Evert de Pender een cursus
geven op het kantoor van Legaltree aan het Rapenburg in Leiden.
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Eenvoudig zoeken
Een prettige samenwerking tussen de beide bedrijven, al wordt
er nog niet in alle omstandigheden ten volle gebruik gemaakt
van Legal Intelligence, vindt Oorthuys. “We gebruiken in Legal
Intelligence doorgaans maar één of enkele zoektermen, en
vernauwen vervolgens met behulp van de filters.” Over andere
zoekmogelijkheden van het systeem zegt hij: “Ik denk niet
dat onze advocaten veel gebruik maken van de geavanceerde
functies die Legal Intelligence ook heeft, maar zij kunnen
goed uit de voeten met de functie ‘Eenvoudig zoeken’. Ik heb
begrepen dat Legal Intelligence veel aandacht besteed aan het
interpreteren van juridische zoekvragen, zodat ook ‘Googleachtige’ zoekopdrachten in veel gevallen de gewenste resultaten
opleveren. Advocaten zijn ook gewend geraakt aan het gemak en
de snelheid Google.”

Papierstroom
De advocaten van Legaltree gebruiken naast het zoeksysteem
ook nog wel uitgaven op papier. “Iedereen heeft ook een
eigen bibliotheek met verschillende bundels. Ik heb laatst
echter besloten dat ik niet meer alles ga vervangen, omdat ik
het nu ook online kan vinden. De basistekst van de wet vind
ik wel heel fijn om op papier te hebben. Maar misschien zeg
ik volgend jaar wel: ach waarom zou ik dat ding erbij pakken,
ik pak gewoon mijn iPad. Zo wordt bij mij, maar ook bij de
andere partners, de papierstroom steeds kleiner.”

Voordelen
Niet meer naar de bibliotheek en niet meer alle aparte
systemen doorwerken, maar één enkel systeem starten. Dat
vindt Oorthuys de grootste voordelen van Legal Intelligence,
naast het feit dat hij het systeem met de app op zijn iPad
zelfs in de rechtszaal bij zich kan hebben. En de actualiteit
van het systeem? “Daar ga ik vanuit,” zegt Oorthuys, “dat

“ Ik vind ook regelmatig een

interessant artikel of een relevante
uitspraak via Legal Intelligence
waarop ik mijn cliënt kan wijzen.”

ga ik niet steeds controleren. Mocht het niet zo zijn, dan ligt
dat toch bij de uitgevers.” De cliënten van Legaltree merken
zelf niet direct dat hun advocaten gebruik maken van Legal
Intelligence, maar profiteren wel van de kosteneffectiviteit

en resultaten. Oorthuys: “Snel de informatie vinden bespaart
kostbare tijd. Ik vind ook regelmatig een interessant artikel
of een relevante uitspraak via Legal Intelligence waarop
ik mijn cliënt kan wijzen. Daar valt nog meer uit te halen,
bijvoorbeeld door attenderingen aan te maken op de
bedrijfsnamen van onze cliënten.” Voor zichzelf gebruikt hij die
attenderingsmogelijkheden al wel: “Ik laat mezelf mails sturen
als er een nieuw tijdschrift is en dan ga ik dat ook vaak even
bekijken. Dat vind ik handig.”

Snelheid
Als Oorthuys een nadeel zou moeten bedenken van Legal
Intelligence, dan is dat de snelheid van het systeem. “Maar
dat komt door Google,” nuanceert Oorthuys, “je bent gewend
dat informatie er metéén is. De zoekresultaten van Legal
Intelligence gaan meestal behoorlijk snel, maar als je vervolgens
een bron of artikel wilt oproepen, dan duurt dat vaak te lang,
vind ik. Daar zijn nog wat technische obstakels te overwinnen.
Ik realiseer me dat we verwend zijn, want het is natuurlijk wel
duizend keer sneller dan naar de bibliotheek lopen.”

Toekomst
Wat mooi zou zijn voor de toekomst, is als Legal Intelligence
een ‘pay per view’-systeem zou invoeren, vindt Oorthuys. “Het
zou mooi zijn als ik pas ga betalen als ik een artikel open en ga
bekijken. Maar daar willen de uitgevers waarschijnlijk nog niet
aan.” Aan Legal Intelligence als zoekmachine valt voor Legaltree
voorlopig nog genoeg te ontdekken. “Misschien moeten we
Evert de Pender toch nog maar eens uitnodigen voor een extra
lesmiddag op onze partnerbijeenkomsten,” denkt Oorthuys
hardop.
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