SKILLS ACADEMIE
VOOR ADVOCATENKANTOREN 2022
Méér uit de markt halen,
door méér uit je mensen te halen
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Maatwerk voor het succesvolle advocatenkantoor
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IMPACT EN
DAADKRACHT

BUSINESS
BOUWEN EN
LATEN GROEIEN

WINSTGEVEND
BUSINESS
RUNNEN

PROFESSIONAL MASTERY
Impact en daadkracht
1
SUCCESVOLLE
ADVOCAAT-STAGIAIRE

2
EFFECTIEF & VITAAL I
Zelfsturing

Junior die bĳdraagt

Een training waarin je leert hoe je een zo goed
mogelĳke advocaat-stagiaire kunt zĳn voor
jezelf en voor kantoor. Je ontdekt hoe je jezelf
in beeld brengt, hoe je lef toont en hoe je
vertrouwen opbouwt in samenwerking.
Resultaten
• Je weet wat het vraagt om een succesvolle
advocaat-stagiaire te zĳn
• Je leert assertief, outgoing en in beeld te zĳn
• Je ontdekt effectief gedrag om doelen te
bereiken

Advocaat-stagiaires
3 uur
Ofﬂine of online classroom

3
ASSOCIATE ALS
TEAMPLAYER

Je beste rol in jouw team
Sommige kennis begint met zelﬁnzicht.
Advocaten in het topsegment vergen veel van
zichzelf. In deze training ontdek je welke
mechanismen jou aansturen, hoe je de motor
gaande kunt houden en hoe je jezelf daarin
kunt leiden.

Je leert hoe je resultaten met anderen
behaalt. Je krĳgt inzicht in jouw karakter
versus andere karakters in het team.
Je ontdekt hoe je beter kunt samenwerken
en hoe je een betere teamplayer bent.
Met behulp van Insights Discovery.

Resultaten

Resultaten

• Je hebt inzicht in de krachten die jouw
effectiviteit sturen
• Je kent je grenzen, je bent je ervan bewust
hoe je die soms overschrĳdt, en je weet hoe je
de balans dan weer kunt herstellen
• Je hebt handvatten om je keuzes in de
praktĳk te brengen

• Je kunt je bĳdrage aan het team versterken
• Je begrĳpt de dynamiek van uiteenlopende
karakters en je weet hoe je samenwerking
optimaliseert
• Je leert kiezen uit verschillende persoonlĳke
benaderingen en hoe je in lastige situaties met
anderen resultaten haalt

Advocaat-stagiaires
3 uur
Ofﬂine

Associates
3 uur
Ofﬂine of online classroom

4
EFFECTIEF CLIËNTGESPREK
Cliënten leiden

Hoe geef je leiding in gesprekken met cliënten
zodat je jouw doelstellingen kunt realiseren?
Professioneel leiden door sturing te geven en
vertrouwen te creëren.
Resultaten
• Je weet hoe je een gesprek met cliënten
professioneel kunt vormgeven
• Je bent beter in staat om cliëntgesprekken te
leiden én om vertrouwen van je gesprekspartners te winnen
• Je weet hoe je tĳdens gesprekken kunt sturen
op jouw doelstellingen en die van kantoor

Associates
2 uur
Ofﬂine of online classroom

PROFESSIONAL MASTERY
Impact en daadkracht

6
5
PRESENTEREN
Impact hebben

Hoe maak je de sprong van een behoorlĳke
naar een uitstekende presentatie? Deze
training geeft je houvast met praktische
oplossingen voor de belangrĳkste valkuilen.
En je ontdekt hoe je door kleine
veranderingen je persoonlĳke stĳl en
overtuigingskracht versterkt. Je traint met
een professional uit de theaterwereld.
Resultaten
• Je weet hoe je reageert op lastige vragen en
reacties en je kunt beter omgaan met
presentatiespanning
• Je hebt meer impact met je presentatie
• Je maakt een sprong in het uitdragen van je
persoonlĳke professionaliteit
Associates
2 uur
Ofﬂine

7

8

STAGIAIRES BEGELEIDEN

EFFECTIEF & VITAAL II

KANSEN IN CONFLICTEN

Leer effectief delegeren en ondersteunen door
het creëren van de juiste randvoorwaarden,
duidelĳke verantwoordelĳkheden en optimale
betrokkenheid. Met oplossingen voor de
klassieke valkuilen bĳ delegeren.

Succesvolle advocaten leveren topprestaties.
Niet af en toe, maar veelvuldig! Wat vergt het
om jezelf in topconditie te brengen en te
houden? Fysiek maar vooral ook mentaal. En
hoe kun je je interne belemmeringen hanteren?

Manieren om winst uit conﬂicten te halen.
Leer verschillende conﬂictstĳlen situationeel
inzetten en boek win/win resultaten in
situaties met tegenstrĳdige belangen.

Resultaten

Resultaten

• Je weet hoe je de randvoorwaarden voor
succesvol delegeren kunt creëren
• Je kunt de verschillende verantwoordelĳkheden bĳ delegeren verduidelĳken
• Je bent in staat om ruimte voor jezelf creëren
én tegelĳkertĳd controle houden

• Je verdiept je inzicht in de krachten die jouw
effectiviteit sturen
• Je weet hoe je regie kunt nemen over je
eigen effectiviteit
• Je hebt handvatten om je keuzes in de praktĳk
te brengen

Ruimte geven én controle houden

Associates
2 uur
Ofﬂine of online classroom

De zaag scherp houden

Associates
3 uur
Ofﬂine

Zonder wrĳving geen glans!

Resultaten
• Je kent de voor- en nadelen van je
persoonlĳke conﬂictstĳl wanneer je onder druk
komt
• Je leert hoe je jouw positie kunt versterken
en je resultaten kunt halen
• Je hebt een repertoire aan strategieën
waarmee je conﬂict rendabel kunt maken

Associates
2 uur
Ofﬂine of online classroom

PROFESSIONAL MASTERY
Impact en daadkracht
9

10

STARTENDE MANAGER

IMPACT & ZELFSTURING

De leidende rol vergt nieuwe skills. Hoe kun je
duidelĳke sturing op resultaten combineren
met stimuleren van motivatie? Je leert
persoonlĳke diversiteit in teams te adresseren
met meerdere sturingsstĳlen die je
situationeel kunt inzetten.

Wanneer de druk hoog is dan wil je geen
effectiviteit lekken. Je ontdekt hoe het belang
dat je hecht aan bĳvoorbeeld perfectionisme,
harmonie of controle, zowel je succesfactor is,
als je roadblock kan zĳn. De training geeft
inzicht in de doelmatigheid van je persoonlĳke
(communicatie) mechanismen. Je onderzoekt
hoe je innerlĳke proces je handelen stuurt en
hoe je dat kunt optimaliseren.

Inzicht in aansturing

Resultaten
• Je scherpt je aan in stimuleren van optimale
output
• Je weet hoe je motivatie en betrokkenheid
kunt stimuleren
• Je kunt effectief omgaan met weerstand en
hebt antwoorden op lastige situaties

Senior associates
3 uur
Ofﬂine of online classroom

Lef, durf en autonomie

Resultaten
• Inzicht in effectiviteit van persoonlĳke mindset,
omgaan met interne belemmeringen en de
vaardigheden om die te beïnvloeden
• Communicatieve wendbaarheid in lastige
situaties
• Versterken van professionele autonomie
Senior associates
3 uur
Ofﬂine of online classroom

11

12

STANDVASTIG
ONDERNEMEND HANDELEN

PERSONAL BRANDING II

Ondernemerschap vergt speciﬁeke skills die soms
haaks lĳken te staan op je vakinhoudelĳke
competenties. Hoe onderneem je als advocaat op
een manier die persoonlĳk en professioneel bĳ je
past? In deze training verwerf je de vaardigheid om
je commerciële rol als senior vorm te geven. En je
ontdekt hoe je tot gewoontevorming komt in het
verwerven van nieuwe zaken die jĳ wilt.

Komen tot een helder proﬁel, waarmee jĳ jezelf
succesvol zichtbaar maakt in de markt, zowel naar
cliënten als binnen kantoor. Je verwerft inzichten
waarmee je je eigen krachtige, authentieke zakelĳke
identiteit kunt vormgeven. Daarmee creëer je de
basis voor jouw ondernemerschap en het
uitbouwen van een waardevol zakelĳk netwerk.

Resultaten

• Je weet waar je als advocaat voor wilt staan, waar
je om bekend wilt staan, en hoe je van waarde bent
voor cliënten en voor kantoor

Expertise uitdragen

Routines voor ondernemerschap

• Je weet hoe je potentiële cliënten kunt
benaderen

• Je ontdekt hoe je effectieve commerciële
routines bouwt

• Je kunt je commerciële rol inbedden in je rol als
advocaat

Senior associates
2 uur
Ofﬂine of online classroom

Resultaten

• Je weet hoe je jouw professionaliteit en expertise
overtuigend over de bühne te brengt
• Je hebt de fundamenten voor professioneel
ondernemerschap gelegd

Senior associates
3 uur
Ofﬂine of online classroom

PROFESSIONAL MASTERY
Impact en daadkracht
13

14

15

KRACHTIGE TEAMMANAGER

SENIOR LEIDERSCHAP

GEZAGHEBBEND OP TOPNIVEAU

De positie van de (ervaren) senior - temidden van
partners én associates - vergt nieuwe skills. Er is
een toenemende verantwoordelĳkheid, er zĳn
generatieverschillen en persoonlĳke verschillen
die samenwerkingen beïnvloeden. Hoe stimuleer
je optimale output én ieders betrokkenheid? Hoe
manage je werk naar cliënten, (junior) associates
en partners? Hoe ben je effectief met weerstand?

Mensen kunnen bewegen en professionele
senioriteit communiceren, hoe doe jĳ dat? Je
onderzoekt je ideale mix van ‘hard en zacht’ in
samenwerking met anderen en je ontwikkelt
alternatieve benaderingen, waarna je kunt
kiezen hoe je die situationeel wilt inzetten.
Je ontdekt hoe je door kleine veranderingen
grote effecten bereikt in invloed,
geloofwaardigheid en overtuigingskracht.

Je kent de boardroom-dilemma’s, maar hoe breng
jĳ het over de bühne? Hoe beweeg je overtuigend
en met gemak in je adviseursrol op dit level, zonder
dat je teveel houvast zoekt in juridische expertise?
Aansluiting bĳ de belevingswereld van de board
gaat verder dan de goede vragen stellen. Bestuurders willen ook de goede dingen van je horen. Zĳ
willen zien dat jĳ je thuisvoelt in dit speelveld. Hoe
maak je die connectie en communiceer je gezag?

De rode pen of kan het anders?

Resultaten

• Stimulerende samenwerkingen realiseren
waarin je de kracht van generatieverschillen
benut

• Inzicht in motivatie en manieren om die aan
te boren
• Senior-verantwoordelĳkheden vertalen in
standvastige aansturing

Partnerwaardig handelen

Communiceren als
vertrouwenwekkend adviseur

Resultaten

Resultaten
• Je versterkt je impact
• Je weet met kleine aanpassingen grote
verschillen te maken
• Je bouwt aan je professionele,
partnerwaardige stĳl

• Je kunt de aansluiting met bestuurders op
topniveau realiseren

• Je weet hoe je het opdrachtgeverschap op een
hoger level in de organisatie van de klant kunt
beleggen

• Je beweegt je gemakkelĳker in je adviseursrol in
situaties waar niet alleen juridische expertise centraal

staat

Senior associates
5 uur
Ofﬂine of online classroom

Senior associates
6 uur
Ofﬂine

Senior associates
3 uur
Ofﬂine

IMPACT EN
DAADKRACHT

COMMERCIAL MASTERY
Business bouwen en laten groeien
16
PREPARING COMMERCIAL
GROUNDS

4

5

EFFECTIEF CLIËNTGESPREK

PRESENTEREN

Hoe geef je leiding in gesprekken met cliënten
zodat je jouw doelstellingen kunt realiseren?
Professioneel leiden door sturing te geven en
vertrouwen te creëren.

Hoe maak je de sprong van een behoorlĳke
naar een uitstekende presentatie? Deze
training geeft je houvast met praktische
oplossingen voor de belangrĳkste valkuilen.
En je ontdekt hoe je door kleine
veranderingen je persoonlĳke stĳl en
overtuigingskracht versterkt. Je traint met
een professional uit de theaterwereld.

Cliënten leiden

Impact hebben

Commercieel bewuste advocaat-stagiaire
Hoe draag je als advocaat-stagiaire bĳ aan
versterking van de praktĳk? Wat zĳn kansen in
de markt en welke opvolging kun jĳ in je rol
daaraan geven? Hoe realiseer je concrete
klantmogelĳkheden?
Resultaten
• Je herkent bĳ (potentiële) cliënten interessante
kansen voor kantoor
• Je weet hoe je daaraan binnen kantoor
opvolging kunt geven
• Je levert als advocaat-stagiaire je concrete
bĳdrage aan versterking van de praktĳk

Advocaat-stagiaires
2 uur
Ofﬂine of online classroom

Resultaten
• Je weet hoe je een gesprek met cliënten
professioneel kunt vormgeven
• Je bent beter in staat om cliëntgesprekken te
leiden én om vertrouwen van je gesprekspartners te winnen
• Je weet hoe je tĳdens gesprekken kunt sturen
op jouw doelstellingen en die van kantoor

Associates
2 uur

Ofﬂine of online classroom

Resultaten
• Je weet hoe je reageert op lastige vragen en
reacties en je kunt beter omgaan met
presentatiespanning
• Je hebt meer impact met je presentatie
• Je maakt een sprong in het uitdragen van je
persoonlĳke professionaliteit

Associates
2 uur

Ofﬂine of online classroom

17
COMMERCIËLE
KANSEN PAKKEN

Associate die bĳdraagt aan business
Hoe ontwikkel je als associate ondernemende
vaardigheden in de praktĳk? Hoe detecteer je
commerciële kansen en welke opvolging kun
je daaraan geven?
Resultaten
• Je kunt actief zoeken naar interessante
kansen voor kantoor bĳ (potentiële) cliënten
• Je weet hoe je die bespreekbaar kunt maken
en binnen kantoor opvolging kunt geven
• Je ontwikkelt lef om ondernemend gedrag
te oefenen

Associates
2 uur

Ofﬂine of online classroom

COMMERCIAL MASTERY
Business bouwen en laten groeien

18
PERSONAL BRANDING I
Kiezen waar je voor staat

19
NETWERKEN EN LINKEDIN

De zakelĳke kracht van informeel contact

20
PERSOONLĲKE
ACQUISITIESTĲL

Géén acquisiteur, wel mooie zaken!
Wat is de hidden brand die jĳ nu al communiceert? Welke kenmerken en waarden wil jĳ
uitlichten voor jouw eigen route naar succes?
Inzichten voor next steps in je persoonlĳke,
professionele positionering.
Resultaten
• Je ontdekt welke branding bĳ jou past
• Je kunt je onderscheidend vermogen en
toegevoegde waarde benoemen
• Je kiest vervolgstappen naar je persoonlĳke
professionele doelen

Associates
2 uur

Ofﬂine of online classroom

Netwerken is voor veel professionals een
hakkelende en struikelende verplichting waarin
tĳd wordt verspild. In deze training leer je hoe je
ontspannen -ofﬂine en online- nieuwe relaties
aanknoopt en je tĳdsinvestering rendabel
maakt. Plus hoe je LinkedIn voor je laat werken.
Resultaten
• Je hebt focus op netwerkbĳeenkomsten en je
durft te sturen op je doel
• Je weet hoe je aan informele ontmoetingen,
een zakelĳk vervolg kunt geven
• Je kunt LinkedIn effectief benutten

Associates
3 uur

Ofﬂine of online classroom

Je ontdekt hoe je vertrouwen én opdrachten
kunt winnen zonder acquisiteur te zĳn. Want al
is er in een commercieel gesprek even geen
juridische inhoud, dat wil niet zeggen dat je
als advocaat dan verkoper wordt. In deze
training ontdek je hoe je ondernemend kunt
zĳn op een wĳze die bĳ je persoon en bĳ je
professie past.
Resultaten
• Je zet stappen in commerciële lef
• Je weet hoe je acquisitie kunt doen zonder
concessies te doen aan wie je bent
• Je hebt je pad naar een eigen cliënten
netwerk helderder voor ogen
Associates
2 uur

Ofﬂine of online classroom

21
SENIOR ALS
ACCOUNTMANAGER

Bestaande klanten groter maken
Meer dan 80% van de groei komt doorgaans van
minder dan 20% van je cliënten. Hoe detecteer je de
groeiers? Hoe maak je bestaande relaties tot
katalysator voor ontwikkeling van de praktĳk? In deze
training leer je hoe je slim & strategisch relatiemanagement aan de basis zet van ondernemerssucces.
Resultaten

• Je weet hoe je met minimale tĳdsinvestering
commerciële resultaten boekt
• Je weet op welke wĳze je hogere cliëntwaarderingen
en loyaliteit kunt creëren, m.a.g. de zaken die je graag wilt
• Door slim te kiezen kun je toekomstige business
verzilveren

Senior associates
2 uur

Ofﬂine of online classroom

COMMERCIAL MASTERY
Business bouwen en laten groeien
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STANDVASTIG
ONDERNEMEND HANDELEN

PERSONAL BRANDING II

RAAK PITCHEN!

PRAKTĲK BOUWEN

Ondernemerschap vergt speciﬁeke skills die soms
haaks lĳken te staan op je vakinhoudelĳke
competenties. Hoe onderneem je als advocaat op
een manier die persoonlĳk en professioneel bĳ je
past? In deze training verwerf je de vaardigheid om
je commerciële rol als senior vorm te geven. En je
ontdekt hoe je tot gewoontevorming komt in het
verwerven van nieuwe zaken die jĳ wilt.

Komen tot een helder proﬁel, waarmee jĳ jezelf
succesvol zichtbaar maakt in de markt, zowel naar
cliënten als binnen kantoor. Je verwerft inzichten
waarmee je je eigen krachtige, authentieke
zakelĳke identiteit kunt vormgeven. Daarmee creëer
je de basis voor jouw ondernemerschap en het
uitbouwen van een waardevol zakelĳk netwerk.

Pitchen van kantoor en van je sectie is een vak
apart. Hoe schiet je in de roos? Hoe zeg je het
juiste en overtuig je met lef en durf? Een
training waarin je stappen zet in het aﬂeveren
van rake pitches die naar meer smaken!

Resultaten

Resultaten

• Je weet waar je als advocaat voor wilt staan, waar
je om bekend wilt staan, en hoe je van waarde bent
voor cliënten en voor kantoor

• Kennis over voorbereiding en aﬂevering van
een goede pitch
• Weten hoe je inspeelt op de psychologie van
besluitvorming
• Tips en tools om het keuzeproces in je
voordeel te beslechten

Voor de next step binnen kantoor is ontwikkeling
van je cliëntenportefeuille randvoorwaardelĳk.
Vanuit de ervaringen en de skills die je in
commerciële interacties hebt opgedaan rĳst nu
de vraag: wat wordt je persoonlĳke ondernemersstrategie? En hoe realiseer je excellente
executie? Je neemt de horde ten faveure van
jezelf en kantoor.

Expertise uitdragen

Doeltreffend pitchen zonder schroom

Spil in opdrachtwerving

Routines voor ondernemerschap

• Je weet hoe je potentiële cliënten kunt
benaderen

• Je ontdekt hoe je effectieve commerciële
routines bouwt

• Je kunt je commerciële rol inbedden in je rol als
advocaat

Senior associates
2 uur

Ofﬂine of online classroom

• Je weet hoe je jouw professionaliteit en
expertise overtuigend over de bühne te brengt
• Je hebt de fundamenten voor professioneel
ondernemerschap gelegd

Senior associates
3 uur

Ofﬂine of online classroom

Resultaten

Senior associates
2 uur
Ofﬂine

Resultaten
• Je scherpt je strategie om business te
verwerven aan, zodat die recht doet aan je
expertise, werkveld en reputatie
• Je hebt de skills om cross-selling te realiseren
• Je brengt je zelf tot actie in je ondernemersrol
Senior associates
3 uur

Ofﬂine of online classroom

COMMERCIAL MASTERY
Business bouwen en laten groeien

24
STRATEGISCH PARTNER
IN DE BOARDROOM
De boardroom doorgronden

Een geloofwaardig en gezaghebbend gesprekspartner van bestuurders en RvC zĳn, start met het
doorgronden van de bestuurlĳke dilemma’s. Waarop
moeten bestuurders scoren? In welke krachtenvelden opereren zĳ? Welke risico’s liggen op de loer en
waar zitten de persoonlĳke afbreukrisico’s? En
wanneer je belangen en behoeftes doorgrondt, hoe
benut je die vervolgens om de connectie te maken
en jezelf overtuigend als adviseur te positioneren?
Resultaten

• Je doorgrondt de interne en externe dynamieken
in de boardroomomgeving
• Je kunt stakeholder analyses op het niveau van
bestuurders en toezichthouders maken
• Je verwerft de inzichten om jezelf geloofwaardig
als boardroom adviseur te positioneren

Senior associates
3 uur
Ofﬂine

BUSINESS
BOUWEN EN
LATEN GROEIEN

FINANCIAL MASTERY
Winstgevend business runnen

21
25
FUNDAMENTALS OF FINANCE
Finance echt doorzien

Jaarrekening lezen, ﬁnanciële analyses maken
en cliëntdilemma’s begrĳpen. Je leert complexe
ﬁnanciële patronen te doorgronden, waardoor je
beter kunt adviseren. Deze sessie is gebaseerd
op de Financial Mindmap, een bewezen
succesvolle lesmethode in de advocatuur.

Resultaten

• Inzicht in jaarrekening lezen, ratio’s en rollen
van stakeholders
• Je begrĳpt het verhaal achter de cĳfers voor je
cliënten
• Waardoor je in een bredere context betere
klantadviezen kunt geven

Advocaat-stagiaires
7 uur
Ofﬂine of online classroom

26
BASIC LAW FIRM FINANCE

Bĳdragen aan een winstgevende praktĳk
In deze beknopte module leer je hoe het
verdienmodel van een advocatenkantoor in
hoofdlĳnen in elkaar zit. Je leert wat de
belangrĳkste drivers zĳn voor winstgevendheid
en welke rol jĳ hierin als advocaat-stagiaire
speelt. Zodat je begrĳpt hoe je bĳ kunt dragen
aan een winstgevende praktĳk.
Resultaten
• Je weet welke factoren de winstgevendheid
van een advocatenkantoor bepalen
• Je weet welke rol jĳ nu en in de toekomst
binnen dit model speelt
• Je weet hoe je optimaal werkt binnen
verschillende prĳsmodellen
Advocaat-stagiaires
2 uur
Ofﬂine of online classroom

27
FINANCE SECTIE SPECIFIEK
Finance kennis die voor jouw sectie
relevant is

In deze sectie-speciﬁeke modules wordt ﬁnance
doorvertaald naar jouw praktĳk. Er bestaan drie
programma’s: Finance voor Corporate / M&A,
Finance voor Banking & Finance & Finance voor Real
Estate. Gebaseerd op de Financial Mindmap, een
bewezen succesvolle lesmethode in de advocatuur.

Resultaten
• Je begrĳpt hoe ﬁnance relevant is voor
vraagstukken binnen jouw sectie
• Je bent in staat het ﬁnanciële speelveld van
verschillende stakeholders te overzien
• Je kunt deze kennis direct door vertalen naar transactiedocumentatie zodat je een beter advies levert

Associates
3,5 uur
Ofﬂine of online classroom

SENIOR ALS
ACCOUNTMANAGER

Bestaande klanten groter maken
Meer dan 80% van de groei komt doorgaans
van minder dan 20% van je cliënten. Hoe
detecteer je de groeiers? Hoe maak je
bestaande relaties tot katalysator voor
ontwikkeling van de praktĳk? In deze training
leer je hoe je slim & strategisch relatiemanagement aan de basis zet van ondernemerssucces.
Resultaten
• Je weet hoe je met minimale tĳdsinvestering
commerciële resultaten boekt
• Je weet op welke wĳze je hogere cliëntwaarderingen en loyaliteit kunt creëren, m.a.g. de zaken die je
graag wilt
• Door slim te kiezen kun je toekomstige
business verzilveren

Senior associates
2 uur
Ofﬂine of online classroom

FINANCIAL MASTERY
Winstgevend business runnen
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PROJECTEN IN CONTROL

PARTNER PROFIT

Projectmanagement kan het verschil maken in
de winstgevendheid van opdrachten. Wanneer
er een ander prĳsmodel is afgesproken dan
uren x tarief, is projectmanagement kritisch. In
deze training leer je hoe je controle houdt op
kosten en stuurt op winst.

In deze module leer je hoe je binnen jouw
sectie in staat bent om een hoger winstaandeel
per partner te realiseren. Vanuit het generieke
verdienmodel van het advocatenkantoor
worden scenario’s geschetst voor je sectie. Dit
leidt tot strategische keuzes wat betreft
inrichting, aansturing en optimalisatie van je
sectie. Van specialist naar entrepreneur.

Resultaatverbetering met
projectmanagement

Resultaten
• Je doorziet de impact van alternatieve
prĳsmodellen in de praktĳk
• Je bent in staat om projecten succesvol te
monitoren en bĳ te sturen
• Je kunt sturen op winst

Senior associates
3,5 uur

Ofﬂine of online classroom

Optimalisatie van het winstaandeel

Resultaten
• Optimaliseren van het resultaat van je sectie
door strategische keuzes te maken
• Inzien waar de kracht van je sectie zich bevindt
en hoe dit om te zetten in resultaat
• Know how to choose your battleﬁelds

Partners to-be
3,5 uur
Ofﬂine

WINSTGEVEND
BUSINESS
RUNNEN

KENMERKEN

Maatwerk voor het succesvolle advocatenkantoor

Kleine
groepen =
persoonlĳke
aandacht
People skills
+ hard skills

Kort als
het kan

Op kantoor of
in online classrooms

MAATWERK
VOOR HET
SUCCESVOLLE
ADVOCATENKANTOOR

DE WINST

Hoge waarderingen op de
grootste advocatenkantoren

…van kort + op kantoor/
online classroom =

dat er genoeg tĳd overblĳft voor klantdossiers
Door trainers /
facilitators met
roots in de
advocatuur

…van praktisch =

dat kennis direct kan worden toegepast

…van de combinatie van hard
skills en people skills =
dat nieuwe vaardigheden direct leiden tot winst

OVER SPRINGWAY
Leiders in ontwikkeling

SPRINGWAY
Springway ontwikkelt
organisaties in:
• Leiderschap en management

Commerciële daadkracht
• Winst van samenwerken
•

Zusterplein 22B
3703 CB Zeist

030 737 0730

info@springway.nl
www.springway.nl

