
   
 

Innovatietafel Business Development 

 
 

Law4ce Ronde tafel 3 x per jaar voor € 495!  

In mei 2017 organiseerden wij onze eerste innovatietafel 

over Business Development in de advocatuur. Gezien 

alle reacties een geslaagde avond! We hebben ook 

veel kantoren gesproken die er graag bij waren 

geweest, maar de ronde tafel was al volledig gevuld. 

We hebben op deze avond ook besproken om verder 

te gaan met deze thema-tafels. Vanuit Law4ce hebben 

we nu het volgende ingericht. 

Uitnodiging Innovatietafel Business Development 

We nodigen iedere keer een select en exclusief 

gezelschap uit bestaande uit directieleden, advocaat-

partners en directeuren business development om 3x per jaar deel te nemen aan onze 

Business Development innovatietafels. Dit waarborgt kwaliteit van de discussies en een 

goede verhouding van ervaring, inzicht en belangen. Deelname namens het kantoor zorgt 

ervoor dat je op de hoogte bent en blijft van de noodzakelijke ontwikkelingen binnen de 

advocatuur. 

8 redenen om deel te nemen aan de Law4ce innovatietafels: 

✓ Driemaal per jaar een innovatietafel, met wisselende hosting door gastheren en 

daarmee kans om kantoor ook te promoten onder collega’s,  

✓ Netwerk van een select en exclusief gezelschap, van maximaal 20 man, werkzaam in 

de advocatuur bewust en verantwoordelijk voor het leggen van de verbinding tussen 

inhoud van het vak enerzijds en het aangaan en vasthouden van klantrelaties 

anderzijds,  

✓ Zonder inmenging van sponsoren gesprekken aangaan over hoe je 

toekomstbestendig kunt blijven en worden, 

✓ Deelname aan Law4ce tafels geeft extra stimulans en handvatten voor het kantoor 

om ook mensen mee te krijgen in de noodzakelijke verandering, 

✓ Bijblijven bij de laatste trends en nieuws over innovaties en continue benchmark 

✓ Koppeling aan kennis van onderzoek, mee mogen doen, inzage in resultaten 

onderzoek, 

✓ Introductie van internationale sprekers tijdens congressen (indien mogelijk), 

✓ Voor advocaten de mogelijkheid om hun aanwezigheid te registeren als PO punten. 

 

 

 

 

Lisa Hart Shepherd, aanwezig bij de 

eerste innovatietafel, sprak op Lexpo over 

‘building a stronger value proposition’ 



   
 

Deelname 

Je bent hierbij uitgenodigd om deel te nemen aan deze jaarlijkse reeks van 3 innovatietafels. 

De deelname bedraagt € 495, excl. BTW. Mocht je een keer niet kunnen dan kan je een 

collega laten komen, dat kan altijd in overleg. Bevestiging van deelname kan via 

julius.scholten@lawce.com.  

Agenda 2018  

✓ Op maandag 16 april 2016 organiseren wij wederom een rondetafel tijdens Lexpo 

2018 in Amsterdam met een internationale spreker.  

✓ Op donderdag 13 september 2018 organiseren wij onze 2e rondetafel van 2018. 

Hiervoor zoeken wij nog een kantoor als gastheer. 

✓ Op donderdag 22 november 2018 organiseren wij onze 3e rondetafel van 2018. 

Hiervoor zoeken wij nog een kantoor als gastheer. 
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