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Ingezonden mededeling

Netlaw: 30 jaar succesvol
samenwerken in concurrentie
Het oudste Nederlandse netwerk van onafhankelijke
advocatenkantoren bestaat uit meer dan 350 advocaten die verbonden
zijn aan veertien advocatenkantoren verspreid over heel Nederland.
Samen verenigd in één vereniging. Al 30 jaar bewijzen zij dat
onafhankelijkheid en samenwerking prima samen kunnen gaan.

netlaw.nl

Opgericht in 1989 was de doelstelling om in elk arrondissement een
deelnemend advocatenkantoor te hebben. De kantoren moesten
voldoen aan een aantal criteria voor omvang, kwaliteit en standing in
de eigen regio.

Kwaliteit en betrouwbaarheid

Investeren in kennis

De bij Netlaw aangesloten kantoren
onderscheiden zich door hun kwaliteit
en betrouwbaarheid. Niet voor
niets bestaat het merendeel van de
aangesloten kantoren al langer dan de
meeste andere kantoren in hun regio.
De kantoren versterken elkaar door
middel van kennisdeling. Zowel
juridisch inhoudelijk, als op het vlak van
bedrijfsvoering en Human Resources. Op
arbeidsvoorwaarden wordt doorlopend
gebenchmarkt, en de ontwikkelingen
op het gebied van AI en automatisering
worden gezamenlijk op de voet gevolgd.
De kantoren werken samen op het
terrein van aankomende wetswijzigingen
en de productontwikkeling die deze
met zich mee brengen. Ondersteunend
personeel ontmoet elkaar kantooroverstijgend om elkaar scherp te houden
op de nieuwste ontwikkelingen en
klantgerichtheid.

Binnen Netlaw is de NetlawAcademy®
opgericht. Alle advocaten van de lidkantoren kunnen onbeperkt deelnemen aan
de circa 90 opleidingen die de NetlawAcademy® elk jaar organiseert. Op elk
rechtsgebied worden jaarlijks meerdere
kwalitatief hoogstaande opleidingen
georganiseerd. Daarnaast organiseert de
NetlawAcademy opleidingen op het vlak
van beroepsvaardigheden en persoonlijke effectiviteit.

(Inter)nationaal netwerk
De aangesloten kantoren hebben relaties
met advocatenkantoren over de hele
wereld. Alle Netlawleden maken gebruik
van elkaars buitenlandse relaties, waardoor een groot internationaal netwerk
voorhanden is.

met een voor hen relevant onderwerp
en netwerken aansluitend op een
bijzondere locatie.
Netlaw is trots op haar dertigjarig
bestaan. Het 6e lustrum van onze mooie
vereniging wordt volgend jaar dan ook
uitvoerig gevierd.
Meer weten over Netlaw of denkt u dat
u mogelijk een Netlawkantoor bent?
Kijk op www.netlaw.nl of bel of mail
naar Netlawdirecteur Sander van Essen.
085-303 84 74, s.vanessen@netlaw.nl

Voor jonge advocaten
De jongere advocaten van Netlaw hebben zich verenigd in YoungNetlaw. Zij
ontmoeten elkaar tijdens bijeenkomsten

Adriaanse van der Weel, Alderse Baas, Benthem Gratama, De Kempenaer, Geelkerken Linskens, Holla, KBS,
Kneppelhout & Korthals, Okkerse & Schop, Pot Jonker, Schenkeveld, Sjöcrona van Stigt, Ten Holter Noordam, Wieringa

