DE NIEUWE
STANDAARD.

MARKT IN
TRANSFORMATIE

UW ORGANISATIE
IN TRANSFORMATIE

De juridische markt van nu is niet meer
de juridische markt van een decennium
geleden. De cliënt wordt steeds kritischer
en de verwachtingen liggen hoger. Wij zien
een blijvende verschuiving naar een vraag
gestuurde markt, waarin juridische dienst
verlening professioneel wordt ingekocht.
Niet alleen wordt kennis van zaken
gevraagd. Ook pragmatisch en oplossings
gericht advies is een vereiste.

Wat betekent dat voor uw organisatie? Uw
reputatie hangt nauw samen met juridische
aspecten als privacy en compliance. In een
steeds complexer speelveld moet u alles
overzien en uw richting vinden. Wat u nodig
heeft, is sterk gespecialiseerde kennis,
samengebracht in een multidisciplinaire
aanpak. Tegelijk is er steeds meer behoefte
om kennis te combineren met technologie
(Legal Tech).

De juridische professional van vandaag
denkt vanuit de businessuitdaging, om pas
daarna de juridische uitdaging aan te gaan.
Dat vraagt om kennis van de business.
Kennis van de cliënt. Tel daar de roep om
technologie bij op en u begrijpt dat ons
ambacht ingrijpend verandert.

Dat alles vraagt om een juridische partner
die diepgaande specialistische kennis van
de verschillende disciplines in huis heeft én
met elkaar verbindt. Dat is wat wij doen.
Dat is Van Benthem & Keulen.

DE NIEUWE STANDAARD IN
JURIDISCHE DIENSTVERLENING
Wij zijn Van Benthem & Keulen: het kantoor dat innoveert in de traditionele sector van
juridische dienstverlening. Dat opvalt, simpelweg door juridische topkwaliteit te koppelen aan
kennisdeling. Voor Van Benthem & Keulen is juridische expertise alleen niet genoeg. Wij zijn die
meedenkende partner die eerst goed naar u luistert, dan doorvraagt en pas daarna adviseert.
Open, pragmatisch en oplossingsgericht. Want vooraanstaand kunnen wij pas zijn wanneer wij
uw specifieke business door en door kennen. Wanneer we thuis zijn in de specifieke regels en
conventies van uw sector en precies weten hoe op te treden in uw werkveld.
Sommige cliënten noemen dat verfrissend. Wij noemen het een wezenlijk kenmerk van onze
identiteit. We kunnen én willen simpelweg niet anders.

“Net zoals bedrijfsjuristen niet alleen
inhoud, maar ook het proces en context
erom heen moeten begrijpen om gericht
advies te kunnen geven, moeten onze
externe advocaten dat ook kunnen. Steeds
meer worden problemen multidisciplinair
aangepakt. Onze advocaten moeten
begrijpen dat het juridische maar een klein
onderdeel vormt van het probleem en/of de
oplossing. Pragmatisch adviseren met de
businesscontext als achtergrond is hetgeen
nodig is om bedrijven nu en in de toekomst
goed te kunnen blijven adviseren.”
Enexis Groep
Malinda Miener,
General Counsel
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VAN BENTHEM & KEULEN:
DE FEITEN
Grootste kantoren

Actief lid van

TOP 25

SCG LEGAL

Permanente positie in de top 25
van grootste kantoren van
Nederland.

Een wereldwijd netwerk van
148 zelfstandige advocatenkantoren
in 82 landen.

Het enige kantoor in de

TOP 50
waarvan de omzet sinds 2011
jaarlijks structureel groeit.

“Voor de stabielste omzetgroei
over de jaren heen tekent nog
altijd Van Benthem & Keulen:
net als in de afgelopen jaren
is de omzet opnieuw [fors]

BREDE KLANTENPORTEFEUILLE
Focus op grote en
middelgrote ondernemingen,
overheden en instellingen.

toegenomen”

ALTIJD OP
ZOEK NAAR
DE DIALOOG
Wij staan met beide benen in de samen
leving en verdiepen ons constant in uw
omgeving. Daarnaast worden wij bijgestaan
door een Raad van Advies, bestaande uit
General Counsel van de top van het
bedrijfsleven, een Legal Tech-specialist en
een specialist in diensteninnovatie. Ook
hebben wij een CFO Advisory Board en
diverse Raden van Advies op sectorniveau
waarmee we trends, ontwikkelingen en
specifieke uitdagingen bespreken.
Onze Raden van Advies zijn kritische
sparringpartners en dragen ideeën aan met
als gemeenschappelijk doel het innoveren
van onze dienstverlening.

Advocatie.nl
Juli 2018

Meer dan

GESPECIALISEERD

5.000 VRAGEN

in retail, zorg, finance, onderwijs,
energie en overheid.

kosteloos beantwoord via
de telefonische helpdesk van
vanDienst.

Winnaar van
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Meer dan

2 COMPUTABLE
AWARDS

1.000 RELATIES

(in 2016 en 2018): voor de VBK Transitie
App en de Litigation Valuator.

bezoeken jaarlijks onze
seminars en workshops.
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DE NIEUWE STANDAARD
AL BIJNA 80 JAAR
In de bijna tachtig jaar na onze oprichting zijn wij Utrecht
altijd trouw gebleven, om vanuit het hart van Nederland het
hele land te kunnen bedienen. Wij hebben een sterke cultuur,
zijn wars van nodeloze opsmuk en zijn vastberaden om
voortdurend te verbeteren.
Van Benthem & Keulen gelooft in een multidisciplinaire aanpak
en korte lijnen. Specialisten uit de diverse expertisegebieden
schakelen net zo snel met elkaar als met u. Want alleen een
intensieve samenwerking en persoonlijk contact maken een
partnership succesvol.

Onze expertisegebieden:

ADVOCATUUR
Aanbestedingsrecht
Aansprakelijkheid & Verzekering
Arbeid & Pensioen
Banking & Finance
Bestuursrecht
Bouwrecht
Commercial Contracting &
Dispute Resolution
Commercieel vastgoed
Corporate / M&A
Erfrecht
EU & Competition
Familierecht
Herstructurering & Insolventie
Huurrecht
Intellectueel Eigendom
Omgevingsrecht
Information Technology
Zorg & Sociaal domein

M EDIATION
Familierecht
Ondernemingsrecht

NOTARIAAT
Ondernemingsrecht
Vastgoed
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DE NIEUWE
STANDAARD IN
INNOVATIE
In de traditionele branche van de juridische
dienstverlening is Van Benthem & Keulen uw
innovatieve partner die meedenkt en kennis deelt.
Van Benthem & Keulen pakt graag de voortrekkersrol
in het bevorderen van innovatie in het juridische
werkveld. Daarom hebben wij het General Counsel
Innovatie Platform opgericht (GCIP): een groep van
25 General Counsel en innovatiespecialisten. Het GCIP
is een platform om kennis te delen en van gedachten
te wisselen over innovatieve ontwikkelingen in het
vak van de General Counsel. De bijeenkomsten
worden door een topconsultant begeleid. We initiëren
bovendien uiteenlopende intervisiegroepen, een
jaarlijks General Counsel Seminar en General Counsel
Lezingen waarin ‘de rol van de General Counsel als
businesspartner’ centraal staat.
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Telefonische helpdesk
U kunt op het hoogste niveau telefonisch
‘sparren’ over juridische zaken die u
daarna zelf verder kunt afhandelen. Wij zijn

benieuwd naar uw vraag, denken graag met
u mee en helpen u op weg zodat u daarna
zelfstandig weer verder kunt.
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Modelcontracten
Wij bieden u kosteloos modelcontracten
per rechtsgebied aan.

3

Permanente nascholing
Uw kennis bijspijkeren of verdiepen?
Dat kan met IURA ACTUA. Bedrijfsjuristen
kunnen kiezen uit negen modules die
bestaan uit twee bijeenkomsten per jaar.
Deze nascholingen informeren u over de
meest recente juridische ontwikkelingen.
Daarnaast organiseren wij structureel
een Masterclass Arbeidsrecht voor
HR-managers en Workshops à la Carte:
kant-en-klare werksessies op locatie
toegespitst op actuele onderwerpen en
uw situatie.
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Bibliotheek
U kunt gebruikmaken van de bibliotheek
van Van Benthem & Keulen door te bellen
of mailen met uw verzoek. Wij zorgen ervoor
dat u de benodigde jurisprudentie, publicaties
of wetgeving tot uw beschikking krijgt.
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Legal Update
Met onze nieuwsbrief ‘Legal Update’ blijft
u op de hoogte van de laatste juridische
ontwikkelingen.

Bij toegankelijke juridische dienstverlening op
topniveau hoort een bijpassende service. Daarom
bieden wij de relaties van Van Benthem & Keulen
vanDienst: de optelsom van vijf kosteloze en

praktische services, tezamen uniek in advocatuur
en notariaat.

“De medewerkers van Van Benthem
& Keulen zijn zonder uitzondering
flexibel en goed bereikbaar. Door
het unieke ‘Van Dienst’ concept
kan ik kosteloos met VBK sparren.
Daarbij onderscheidt Van Benthem
& Keulen zich ook nog eens door
een zeer breed aanbod van
juridische experts, van jonge zeer
getalenteerde advocaten tot
geroutineerde partners. Al jaren een
fijne en betrouwbare juridische
partner“
Eurofiber
Vincent de Vaal,
Senior Legal Counsel
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DE NIEUWE STANDAARD IN
KENNISDELING
Dankzij Legal Tech maken wij onze dienstverlening op uiteenlopende
manieren toegankelijk voor onze cliënten. Daarmee kunnen wij kennis
beter ontsluiten en ondersteunen wij cliënten bij de automatisering van
de dagelijkse juridische werkzaamheden. Voorbeelden hiervan zijn de VBK
Transitie App (waarmee u direct een transitievergoeding berekent), de
VBK Dawn Raid Manual (waarmee u adequaat reageert bij een inval door
de autoriteiten), de VBK Dataroom (voor het delen van en samenwerken
aan vertrouwelijke documenten) en de Litigation Valuator.

INTERNATIONALE EXPERTISE
Om u ook internationaal te ondersteunen, schakelen de specialisten
van Van Benthem & Keulen met partnerkantoren over de grens. Als lid
van SCG Legal werken we samen met 148 kantoren in 82 landen.
Zo onderhouden we een intensieve en bijzondere samenwerking met
de advocatenkantoren FIDAL (Frankrijk), Graf von W
 estphalen (Duitsland)
en Mills & Reeve (Engeland). Dankzij dergelijke partnerships bieden wij
optimale dienstverlening aan onze internationaal opererende cliënten.
Omdat Duitsland een van de grootste en belangrijkste handelspartners
van Nederland is, hebben wij een German Desk die cliënten uit Duitsland
en Nederland bijstaat in het zakendoen over de grens. Onze specialisten
zijn in Nederland én in Duitsland opgeleid, volledig tweetalig en zijn
bekend met de cultuur zodat u optimaal begeleid wordt.

“Mijn ervaring met
Van Benthem & Keulen is
uitstekend: toegankelijk, to
the point en een uitstekende
prijs-kwaliteitverhouding”
GlaxoSmithKline
Mark van Emst,
Legal Director NW Europe
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OPTIMAAL
KOSTENMANAGEM ENT
U wilt dat uw juridische kosten transparant en beheersbaar zijn. Wij begrijpen
deze wens. Daarom bieden wij verschillende prijsmodellen aan. Zo kunt u
bijvoorbeeld altijd een vaste prijs afspreken. Niet alleen voor adviezen, maar
ook voor civiele procedures. Wij vinden transparantie zo belangrijk dat wij de
Litigation Valuator hebben ontwikkeld. Op die manier geven wij voor zakelijke
geschillen vooraf inzicht in het proces en de kosten. In 2018 won Van Benthem
& Keulen de Computable Award met de Litigation Valuator.

Hebben wij uw interesse?
Denkt u dat Van Benthem & Keulen de juiste
partner is voor uw juridische vraagstuk?
Of wilt u meer over ons kantoor te weten
komen? Neem geheel vrijblijvend contact
met ons op en vraag naar Johan Koggink
(Directeur) of Wouter van den Briel
(Client services director). Zij helpen u graag.
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VAN BENTHEM
& KEULEN
Advocaten & Notariaat
Archimedeslaan 61
3584 BA Utrecht
Postbus 85005
3508 AA Utrecht
+31 30 25 95 959
info@vbk.nl
www.vbk.nl

