Partner Content biedt bedrijven, organisaties en overheden
toegang tot het netwerk van De Tijd. Om hun visie, ideeën
en oplossingen te delen met de De Tijd-community. Stibbe is zelf
verantwoordelijk voor de inhoud.

Een initiatief van

Ook de advocatuur ontsnapt niet aan de transformatie van onze maatschappij. ‘De nieuwe generatie
jongeren dient zich aan, zowel bij onze jonge advocaten als bij onze cliënten’, zegt Wouter Ghijsels,
managing partner van het advocatenkantoor Stibbe in Brussel. ‘Minder hiërarchie en meer nadenken
over win-winsituaties op lange termijn vormen daarbij de sleutelelementen.’

‘ADVOCATEN MOETEN PROACTIEF
MEEDENKEN MET CLIËNTEN’

‘W

aarvoor staat Stibbe? Die vraag krijgen
we vaak van jonge advocaten én jonge
cliënten’, vertelt Wouter Ghijsels. ‘Stibbe
is veel meer dan een kantoor waar onze
medewerkers hun brood kunnen verdienen. De jonge generatie wil
bijdragen aan de maatschappij en voor een kantoor werken dat
past in hun wereldbeeld. Ze werken liefst zonder al te veel hiërarchie

en rekenen op veel doorgroeimogelijkheden, zodat ze zich ook
persoonlijk kunnen blijven ontwikkelen. Stibbe steunt hen daarin.
Ook cliënten vragen waarom ze met Stibbe in zee zouden moeten
gaan. Ons antwoord? Wij zijn een ‘facilitator’ in het economische
proces en hebben tot doel onze cliënten te helpen hun projecten zo
goed mogelijk te realiseren. Wij zijn een partner die actief meedenkt
over oplossingen.’
De toolbox waaruit Stibbe put, is het recht. ‘Nieuwe bedrijven stoten
vaak op een regelgevend kader dat niet is aangepast aan een
nieuwe realiteit. Wij denken na over hoe we de bestaande regelgeving toch zinvol kunnen toepassen, zodat onze cliënten hun activiteiten verder kunnen ontwikkelen. Ik denk bijvoorbeeld aan nieuwe
VSHOHUVLQGHoQWHFKVHFWRU:LMGUDJHQRSORVVLQJHQDDQGLHEHDQWwoorden aan de noden van morgen, maar die in de regelgeving
van vandaag passen.’
‘Om zulke nieuwe oplossingen te kunnen aanbieden, trainen wij
onze medewerkers in de skills die ze nodig hebben om proactief
met cliënten mee te denken. Die nieuwe vaardigheden zien wij als
een noodzakelijke aanvulling op de klassieke, academische opleiding tot jurist. En dat werkt. Jonge medewerkers zijn gedreven om
zich permanent bij te scholen en zich te blijven ontwikkelen.’

‘HET JURIDISCHE METIER
VERVANG JE NIET ZOMAAR
DOOR EEN ROBOT.’
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TECHNOLOGISCHE HULPMIDDELEN
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Wouter Ghijsels, Managing Partner Stibbe Brussel

Zoals in alle sectoren doen ook in de advocatuur nieuwe technologische mogelijkheden hun intrede. Dat uit zich volgens Wouter
Ghijsels op drie niveaus. ‘In onze interne organisatie zetten we
slimme technologie in, bijvoorbeeld om de facturatie te vereenvoudigen, maar ook om processen te digitaliseren. Daarnaast gebruiken onze advocaten technologie in hun werkzaamheden. Denk
aan contracten die gedeeltelijk automatisch worden opgemaakt.
En tot slot is er het gebruik van technologie in de interactie met
cliënten. Bij Stibbe gebruiken we bijvoorbeeld een beveiligd cloudplatform voor projectmanagement. Maar belangrijk is wel dat technologie vooral een hulpmiddel blijft. Het juridische metier vervang je
niet zomaar door een robot.’

