
Klaar voor jouw volgende stap?

Paralegal Academy

De wereld verandert in hoog tempo en dat geldt ook voor 
de wereld van de paralegal. De toenemende digitalisering, 
de krappere budgetten voor juridische afdelingen en 
daarmee de noodzaak om efficiënter te werken, en de 
roep vanuit de samenleving om meer transparantie en 
verantwoord ‘burgerschap’. Daarnaast bieden de opkomt 
van legal tech en legal operations vele kansen voor de 
paralegals die deze kansen willen zien en grijpen.

De Paralegal Academy is speciaal ontwikkeld voor paralegals met tenminste 1-3 
jaar ervaring, die willen doorgroeien in hun rol. De leergang helpt u om de brug 
te slaan van de functie van paralegal naar de positie van trusted advisor binnen 
uw afdeling.

Onder leiding van ervaren trainers, die allen in het juridisch werkterrein actief 
zijn, werkt u aan uw vermogen om u als een volwaardig gesprekspartner van de 
general counsel, juristen en cliënten te positioneren. 

Na het volgen van deze leergang:
• heeft u een hogere persoonlijke effectiviteit
• bent u in staat effectiever samen te werken met andere juristen
• heeft u een breder perspectief ontwikkeld over de rollen van paralegals en 
juristen, en
• bent u bij ter zake van ontwikkelingen op de juridische markt

Paralegal Academy

februari - april 2021
tickets met 

vroegboekkorting 
nu te koop 



Tot de doelgroep behoren paralegals met tenminste 
1-3 jaar ervaring. Het programma is zodanig opgesteld 
dat alle deelnemers ruime gelegenheid krijgen te leren, 
ongeacht de omgeving waarin u werkt.

De leergang bestaat uit 6 dagdelen, waarvan 3 dagdelen 
in Bilthoven en 3 dagdelen online. De bijeenkomsten 
worden gepland binnen een periode van 6 tot 8 weken.
Voorafgaand vindt er een persoonlijke intake plaats 
waarbij uw persoonlijke leerdoelen geïdentificeerd 
worden. 

De opleidingsdagen zijn interactief van aard. Waar 
nodig wordt aandacht besteed aan theorie, maar het is 
vooral een praktijkgerichte opleiding, uiteraard in een 
vertrouwelijke setting.

Dagdeel 1 en 2 (aaneengesloten, Bilthoven): 
Persoonlijke effectiviteit
De leergang begint met werken aan de eigen 
persoonlijke effectiviteit. In 2 dagdelen geven we u 
handvatten en tips om aan uw eigen persoonlijke 
effectiviteit te werken. Zo gaan we aan de hand van 
My motivational insights uw drijfveren onderzoeken en 
bezien wat energie geeft en wat energie kost. We zullen 
tools aanbieden om de onderlinge samenwerking te 
verbeteren en we zullen kijken naar conflicten en hoe 
jij daarmee omgaat. Alles om nog effectiever te kunnen 
opereren in een juridische omgeving.

Dagdeel 3 (online): Business partnering en innovatie
In de ochtend van dag 2 gaan we met dit laatste 
onderwerp verder en kijken we naar de positionering 
van een juridische afdeling in een organisatie, naar 
de centrale functies van die afdeling en welke rol 
advocaten in deze processen vervullen. Verder zullen 
we het onderwerp legal risk management verkennen 
en met elkaar bespreken hoe je juridische risico’s kunt 
managen.

Werkwijze

 Inhoud programma

Doelgroep

Dagdeel 4 (online): Ontwikkelingen in de juridische 
markt
In de middag richten we ons op een aantal ontwikkelingen 
die de functie en rol van de paralegal in de toekomst 
mogelijk kunnen beïnvloeden. Zo zullen we spreken 
over thema’s als de ontwikkeling van legal operations, 
legal project management en ondersteunende IT-tools. 
Dit doen we onder leiding van Ruud van Herpen van 
Xebia; steeds weer zal dit benaderd worden vanuit de 
praktijk van de deelnemers.

Dagdeel 5 (Bilthoven): Naar nog meer impact
In dagdeel 5 keren we weer terug naar persoonlijke 
effectiviteit en gaan we met behulp van acteurs oefenen 
met persoonlijke lastige situaties.

Dagdeel 6 (online): Afronding
We ronden ten slotte de leergang af met korte 
presentaties van iedere deelnemer van een persoonlijk 
actieplan.



Trainers

Anton-Pieter van Logtestijn
Bedrijfseconoom en jurist, twintig jaar 
ervaring in de zakelijke dienstverlening, 
zowel op strategisch en tactisch als op 
uitvoerend niveau.

Jan-Willem Prakke
Juridisch ondernemer met meer dan twintig 
jaar ervaring als bedrijfsjurist en general 
counsel.

www.symbius.nl

06 – 233 666 42

info@symbius.nl

De prijs voor deze leergang bedraagt 
€ 1.995 exclusief btw. Deze prijs is 
inclusief drijfverentest, literatuur en alle 
verblijfskosten, zoals lunch, koffie en thee.

Investering

Schrijf je nu in op www.symbius.nl

Bestel nu! 
vroegboekkorting

€ 1.795  
(t/m 30 november)

Data 2021 

Dagdeel 1 en 2: 
1 februari (gehele dag, Bilthoven)
Dagdeel 3: 1 maart (middag, online)
Dagdeel 4: 8 maart (middag, online)
Dagdeel 5: 15 maart (middag, Bilthoven) 
Dagdeel 6: 19 april (middag, online)

Fysiek: Flex Centraal Bilthoven, 
uitstekend te bereiken via zowel 
openbaar vervoer als auto.
Online: via Zoom

Locaties

https://www.symbius.nl/

