Gevorderden opleiding
De Overstap: van advocaat naar een
bedrijfsjuridische functie (3 dagen)
Taakgerichte vaardigheden voor advocaten en (kandidaat-) notarissen die de
overstap maken naar een bedrijfsjuridische functie, bijvoorbeeld als bedrijfsjurist of als compliance functionaris.
Veel advocaten ervaren de overgang naar het bedrijfsjuridische als een schok:
niet langer tijdschrijven is wel fijn, maar je werkt toch even hard; ook ervaar je
niet direct het gezag dat je als advocaat had; kennelijk wordt nog iets anders
verwacht dan slimme juridische redeneringen. Deze opleiding bereidt je beter
voor op de uitdagingen van je nieuwe werkomgeving.
Dag 1	Competenties; wat laat je achter en wat neem je mee? Rollen en instrumenten; organisatiekennis; belangen herkennen; draagvlak creëren.
Dag 2 	Adviseren; proactief zijn; verwachtingen van de organisatie waarmaken.
Oefeningen.
Dag 3

Compliancetaak; instrumenten; competenties; nieuwe dilemma’s.

Ook in individuele, on-the-job coachingsvariant
Docenten: Jelle Terpstra, Bernadette van Leeuwen en Koert Lafeber
Cursusschema en prijzen
Voor inhoud overige cursussen zie: liance.legal/liance-academy
Beginners
Fundament
Bedrijfsjurist

September-december
2018

€ 3.600 p.p.

November 2018

€ 750 p.p.
Ook als in-company

De betere bedrijfsjurist Start in september 2018

4 middagen € 1.600 p.p.

De Overstap: van
advocaat naar een
bedrijfsjuridische
functie

€ 1.900 p.p.
Als coachingstraject
(4 bijeenkomsten van
1,5 uur)

Start in juni 2018

De opleidingen en trainingen
van Liance Academy zijn
ontwikkeld vanuit enerzijds
de behoefte die we zien in de
praktijk van bedrijfsjuristen en
anderzijds vanuit onze missie
om organisaties toegevoegde
waarde te bieden: de opleidingen bevorderen de ontwikkeling van de jurist tot een echte
business partner.
De docenten zijn allen
werkzaam in de bedrijfsrechtelijke praktijk en begrijpen
precies aan welke kennis en
vaardigheden grote en kleine,
commerciële en semipublieke
organisaties en hun juristen
behoefte hebben. Als het gaat
om trainingen aan “inhuisjuristen” gaat het niet alleen om
juridische inhoud maar ook om
de implementatie; vaardigheden bijbrengen kan het beste
plaatsvinden door trainers die
weten wat de organisatie van
hun juristen verwacht.
Onze trainingen zijn uniek
doordat zij de juridische
inhoud in de business context
brengen en doordat de
vaardigheden zijn toegespitst
op voor juristen herkenbare
situaties.
Graag lichten wij u ons aanbod
persoonlijk toe.
Direct contact?
Bernadette van Leeuwen
+31 6 51 69 26 14

Gevorderden
Customer relationship
management (basis)
voor bedrijfsjuristen
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Alle prijzen exclusief 21% BTW
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Programma
Zie volgende pagina’s voor volledige programma.

Gevorderden opleiding
De Overstap: van advocaat naar een
bedrijfsjuridische functie (3 dagen)
Programma (zomer 2018)
Woensdag 6 juni
Op 6 juni maak je kennis met alle relevante aspecten van het werken in een
organisatie.
09:00 - 10:00	Kennismaking met elkaar en introductie in het onderwerp; wat
laat je achter, wat neem je (graag) mee? Spelvorm.
10:00 - 10:45	Verschillen tussen private practise en bedrijfsjuridische functies;
wat verwacht je van je nieuwe baan. Actieve inbreng van de
deelnemers.
12:00 - 12:45	Organisatiekennis, denken in processen en in termen van
risicomanagement. Wat verwacht de organisatie van een jurist.
Lunchpauze
13:30 - 15:00	Juridische afdelingen, rol van de General Counsel, compliance
functie, directiesecretariaat; advocaat in dienstverband.
15:30 - 17:00 	Specifieke competenties om het werken in een complexe
organisatie tot een succes te maken; welke competenties neem
je mee als je inhouse gaat? Welke competenties moet je verder
ontwikkelen?
Veel praktijkvoorbeelden en oefeningen
Docenten: Jelle Terpstra en Bernadette van Leeuwen
Woensdag 13 juni
Op 13 juni ga je praktijksituaties voor de adviserende rol oefenen, onder
begeleiding van een externe docent/communicatiespecialist.
09:30 - 10:00 Introductiespel
10:00 - 12:45	Communicatie intern
Hoe reageer je als de interne klant boos voor je bureau staat? 
Hoe hou je controle over gevoelige kwesties? Hoe kun je proactief
zijn? Hoe ga je om met weerstand? Hoe verwerf je draagvlak
onder collega’s? Hoe kun je een business partner zijn?
Wanneer moet je Nee zeggen?
					Oefeningen
Lunchpauze
13:30 - 17:00	Communicatie met wederpartijen
Communicatie-stijlen; spreken namens je organisatie; binding van
je klant;
Voorbeelden uit de echte praktijk van de bedrijfsjurist.

Liance Academy
De opleidingen en trainingen
van Liance Academy zijn
ontwikkeld vanuit enerzijds
de behoefte die we zien in de
praktijk van bedrijfsjuristen en
anderzijds vanuit onze missie
om organisaties toegevoegde
waarde te bieden: de opleidingen bevorderen de ontwikkeling van de jurist tot een echte
business partner.
De docenten zijn allen
werkzaam in de bedrijfsrechtelijke praktijk en begrijpen
precies aan welke kennis en
vaardigheden grote en kleine,
commerciële en semipublieke
organisaties en hun juristen
behoefte hebben. Als het gaat
om trainingen aan “inhuisjuristen” gaat het niet alleen om
juridische inhoud maar ook om
de implementatie; vaardigheden bijbrengen kan het beste
plaatsvinden door trainers die
weten wat de organisatie van
hun juristen verwacht.
Onze trainingen zijn uniek
doordat zij de juridische
inhoud in de business context
brengen en doordat de
vaardigheden zijn toegespitst
op voor juristen herkenbare
situaties.
Graag lichten wij u ons aanbod
persoonlijk toe.
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Direct contact?
Bernadette van Leeuwen
+31 6 51 69 26 14
+31 85 024 00 00
info@liance.legal
 liance.legal/academy

Docent: Koert Lafeber; ondersteunend: Jelle Terpstra en
Bernadette van Leeuwen
Februari 2018

Gevorderden opleiding
De Overstap: van advocaat naar een
bedrijfsjuridische functie (3 dagen)
Programma (nazomer 2017)
Woensdag 20 september
Het projectmatige en compliancewerk, de inzet van IT daarin en de nieuwe
dilemma’s zijn de onderwerpen van de derde en laatste bijeenkomst op
20 september. In een compliance-rol ben je meer een manager dan een
adviseur. Jullie maken kennis met het nemen van de regie, met het werken in
bedrijfsprocessen en met management technieken.
09:30 - 10:00 Introductie; praktijkvoorbeeld
10:00 - 10:45 Projectmatig werken; technieken
10:45 - 12:45 Compliance-traject; inrichting
Lunchpauze
13:30 - 14:30 Compliance: naleving en sanctionering
15:00 - 15:30 Competenties voor compliance-functie
16:00 - 16:30 	Dilemma’s, waaronder: “het is niet meer genoeg om te beoordelen
of iets ‘mag’ vanuit juridisch oogpunt.”
16:30 - 17:00 	Het geleerde wordt op een rijtje gezet en evaluatie
Tijdens deze laatste trainingsdag werken jullie in kleine
groepjes aan het opstellen van een plan van aanpak voor een
complianceplan op basis van een praktijkvoorbeeld.
Docenten: Jelle Terpstra en Bernadette van Leeuwen

Liance Academy
De opleidingen en trainingen
van Liance Academy zijn
ontwikkeld vanuit enerzijds
de behoefte die we zien in de
praktijk van bedrijfsjuristen en
anderzijds vanuit onze missie
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waarde te bieden: de opleidingen bevorderen de ontwikkeling van de jurist tot een echte
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precies aan welke kennis en
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plaatsvinden door trainers die
weten wat de organisatie van
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inhoud in de business context
brengen en doordat de
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op voor juristen herkenbare
situaties.
Graag lichten wij u ons aanbod
persoonlijk toe.
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