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OVER DE SESSIE
In deze interactieve sessie bieden we u de kans om anderen te peilen hoe ver ze zijn met digitalisering. Wat
doen zij nu al en wat zijn de plannen? Bovendien: hoe is het om volledig papierloos te werken? Een ervaringsdeskundige aan het woord. Laat u inspireren, daag elkaar uit, en vooral: geef uw mening!
SAMENVATTING
Op basis van de conclusies van vorig jaar vragen wij u hoe het er nu voor staat. We gaan dit jaar nog een stap
verder door debat te voeren met als onderwerp ‘papierloos werken’. Is dat de toekomst? Wat zijn voordelen
en wat betekent dat voor uw kantoor? En we hebben een ervaringsdeskundige als gast.
INHOUD
We pakken in deze sessie eerst terug op onze sessie van vorig jaar. Toen voerden we een debat over 4 onderwerpen. Conclusie was onder andere dat social media je kantoor menselijker maakt, en de afstand tussen
advocaat en cliënt kleiner. Ook het uurtje-factuurtje zou zeker niet het enige verdienmodel blijven. Het zou
een wisselwerking worden afhankelijk van de soort zaak. Veranderen, ook al vraagt je klant er niet om vond
men noodzakelijk en het businessmodel gaat op de schop.
Wij stellen u de vraag hoe de stand van zaken nu is naar aanleiding van bovenstaande conclusies.
Bovendien gaan we nog een stap verder. We debatteren dit keer over hoe ver je in digitalisering kan gaan.
Onze gast van dit jaar werkt volledig papierloos. Maar wat zijn daarvan de voordelen, hoe gaat dat proces in
zijn werk, wat zijn de argumenten om dat te willen? Dit is úw kans om hem het hemd van het lijf te vragen.
Met 4 stellingen hopen we dat te kunnen stroomlijnen voor u.
In deze sessie bieden we u de kans om hier nu eens open en eerlijk over te discussiëren met collega’s in de
markt. Verken de mogelijkheden, laat u inspireren, wordt wijzer, daag elkaar uit, en vooral: geef uw mening.
Dat wordt een interactieve, leerzame en inspirerende middag!
Kijk voor conclusies en uitgebreide samenvatting vanaf donderdag 13 oktober op onze website
http://www.clipconsultants.nl/actueel.
KERNWOORDEN
Debat over úw toekomst.

