
   Juristen communiceren. Veel en vaak. Het is een essentieel onderdeel van het vak. 

Gek genoeg communiceren juristen toch bijna uitsluitend met woorden. Er is een 

wereld te winnen als zij ook met beelden zouden werken. 

Legal design combineert de kracht van het woord met de impact van beeld. En dat 

gaat verder dan alleen ‘een plaatje’ als eindproduct. Het is een manier van werken, 

die nieuwe perspectieven biedt, en werkprocessen versnelt. Zo werken we niet 

alleen sneller, maar ook slimmer. 

Het Legal Design Team van Houthoff is een van de meest vooruitstrevende in het 

Nederlandse juridische speelveld. Het team leverde een bijdrage aan meerdere 

toonaangevende zaken. 

Meer weten over het effectief inzetten van legal design binnen jouw organisatie?  

Of wil je leren hoe je als jurist de voordelen van legal design kunt benutten? 



VISUAL THINKING

Waarom en hoe maak je als jurist zelf gebruik van legal 

design? Door middel van visueel denken creëren we snelheid, 

helderheid en overzicht. Tijdens de workshop gaan we in op  

de voordelen van visueel denken voor jouw eigen denkproces.

STAKEHOLDER DESIGN

Hoe maak je een complexe boodschap inzichtelijk én relevant? 

Tijdens de workshop wisselen we van perspectief en ontdekken 

we hoe legal design bij kan dragen aan effectieve(re) 

stakeholder communicatie.   

CONTRACT DESIGN

Hoe zorgen we ervoor dat jouw contracten voortaan niet 

alleen gelezen, maar ook begrepen en onthouden worden? 

Contract design; van onbegrip naar begrip. 

LITIGATION DESIGN

Het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen? Tijdens  

de workshop litigation design gaan we in op hoe je komt tot  

een optimale samenwerking van woord en beeld. Zodat 

pleidooi overtuigd én beklijft.

De legal design workshops duren gemiddeld twee en een half uur afhankelijk van expertisegebied en omvang van de groep. 

INSPIRATIESESSIE 

Legal design; meer dan een plaatje? 

Tijdens de inspiratiesessie Designed to Deliver gaan  

we in op wat legal design is. Is het een tool om het recht 

te ontsluiten of de nieuwste trend? Disruptief of 

constructief? Waar komt deze trend vandaan, wat is het, 

waarom en wanneer zet je het in? 

Gedurende een uur wordt je meegenomen in de wereld 

van legal design. Het potlood als het wapen van de 

(bedrijfs)jurist van de toekomst. Tijdens de inspiratie

sessie worden er voorbeelden getoond en is er uitgebreid 

tijd voor vragen en discussie. 

WORKSHOPS   

In de legal design workshops word je naast meester van de pen ook meester van het potlood. We maken een 

verdiepingsslag; hoe maak je als jurist zelf gebruik van legal design of hoe zet je het in binnen de organisatie? 

De workshops worden gekenmerkt door één van de vier expertisegebieden: 

TAILOR-MADE

De legal design methodiek leent zich uitstekend om met 

inhouse thema’s te werken aan thema’s die spelen 

binnen een organisatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 

wat de introductie van de AVG betekent voor uw 

organisatie of wat de impact van blockchain is op uw 

huidige werkprocessen.

VRAGEN OF INTERESSE? 
Neem dan contact op met: 

SARAH VAN HECKE 

LEGAL DESIGN ADVISEUR 

T +31 20 605 62 80   |   M +31 6 8362 7556
s.van.hecke@houthoff.com


