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DE VAART NAAR DUURZAME SUCCESSEN BIJ BESTAANDE EN NIEUWE CLIËNTEN

DE ROL VAN DE

JURIDISCH
PROFESSIONAL
VERANDERT

Het juridisch speelveld verandert in snel tempo. De huidige veeleisende cliënt koopt
juridische diensten professioneler in en wil more for less. De juridisch professional moet,
naast juridische kennis, beschikken over uitgebreide kennis van de cliënt en haar sector,
waardoor hij als trusted business advisor kan optreden. De concurrentie neemt sterk
toe, niet alleen door andere juridisch professionals, maar ook in de vorm van nieuwe
toetreders met innovatieve service- en verdienmodellen gedreven door technologische
ontwikkelingen. In de juridische wereld is het gevecht om de cliënt dus in volle gang.

TRUSTED PARTNERSHIP
Om cliënten te werven en te binden, moeten juridisch
professionals ook commercieel opereren. Commercieel
werken vraagt klantgerichte en zakelijke vaardigheden,
naast de ambitie om actief met cliënten te willen werken.
Met als vergezicht een trusted partnership tussen cliënt
en de juridisch professional.

LEERGANG COMMERCIËLE VAARDIGHEDEN
Maarleveld Van Nieuwpoort & Partners en ASEGA Legal
ontwikkelden

samen

de

Leergang

Commerciële

Vaardigheden voor Advocaten, Notarissen en Fiscalisten. Het programma voorziet in uw persoonlijke en
commerciële vorming en biedt tools om duurzaam
succesvol te werken met bestaande en nieuwe cliënten.

COMMERCIËLE VORMING
VAN JURIDISCH PROFESSIONALS
De leergang neemt het individu als uitgangspunt en
het gezamenlijk belang als leidraad. De volgende
vragen worden onder andere beantwoord:
• Wat zijn mijn kwaliteiten en verbeterpunten op
commercieel gebied?
• Welke vaardigheden zijn er nodig om commercieel
succes te boeken?
• Hoe kan ik overtuigend verkopen?
• Hoe stel ik een cliëntplan op?
• Hoe maak ik acquisitie onderdeel van de dagelijkse
praktijk?

HIGHLIGHTS LEERGANG
• Focus op persoonlijke ontwikkeling.
• Focus op zakelijke commerciële vaardigheden.
• Training en coaching-on-the-job.
• Maximaal 9 juridisch professionals per sessie.
• Begeleiding door experts met ervaring in de
juridische wereld.

PROGRAMMA
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MODULE 1,
PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT VERHOGEN
De eerste module geeft beeld bij de eigen voorkeuren op het vlak van communicatie, beïnvloeden, overtuigen en verkopen. U leert uw voorkeuren effectief in te zetten in gesprekken met
cliënten. Daarnaast ontwikkelt u de sterkte: doelmatig aansluiting maken om de kans op een
nieuwe zaak te vergroten.

MODULE 2,
PERSOONLIJKE TALENTEN OPTIMALISEREN
De belangrijkste thema’s in deze module: beter inzicht krijgen in het eigen functioneren en in
de benodigde vaardigheden om een goede verkoper te zijn. Aan de hand van alle aangedragen
modellen, inzichten en feedback bent u in staat een eigen ontwikkelingsplan op te stellen.

MODULE 3,
PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN ACTIVEREN
In deze module diepen we het persoonlijk ontwikkelingsplan uit, welke in de praktijk al wordt
toegepast. Aan de hand van coaching en feedback weet u welke sterke punten beter benut
kunnen worden.

MODULE 4,
MEER OMZET UIT BESTAANDE CLIËNTEN HALEN
We zetten nu koers naar de zakelijke richting. In de vierde
module leert en begrijpt u aan de hand van een praktijkcasus
de toepassing van gestructureerd cliëntmanagement. Resultaat: u benadert bestaande cliënten proactief en verzilvert
onbenut potentieel.

MODULE 5,
ZAKELIJK OVERTUIGEND VERKOPEN
Iedereen kan, op zijn geheel eigen wijze, verkopen. In deze
module laten wij u met behulp van een 5 stappenplan zien
hoe u commerciële kansen in gesprekken herkent en hoe u
hierop kunt anticiperen.

MODULE 6,
DE WEG NAAR EFFECTIEVE ACQUISITIE
In de slotmodule leggen we aan bij het thema acquisitie. Aan
de hand van een aantal stappen en inzichten leert u op persoonlijke wijze effectief acquireren. U gaat direct van start
met een praktijkcasus om zo uw ideale prospect als cliënt
binnen te halen.

COACHING-ON-THE-JOB
Continuïteit is een essentieel aspect bij de training van
commerciële vaardigheden. Het creëren van een commerciële mindset bij individuele juridisch professionals
en binnen het kantoor is een langetermijnproces dat,
samen met doorzettingsvermogen en discipline, continu
aandacht en focus vereist.
COACHING-ON-THE-JOB BESTAAT
UIT DE VOLGENDE ONDERDELEN:
• Teammeeting: aftrap van de dag met de
overwinningen en teleurstellingen van de
afgelopen periode.
• Coaching: coachgesprekken in groepen van
3 juridisch professionals.
• Afsluiting: gezamenlijke sessie met plannen
voor de komende periode.
DOELSTELLING
Borging en verdieping van de geleerde methoden en
technieken door coaching-on-the-job.
RESULTAAT
Met coaching-on-the-job staat het commerciële aspect
hoog op de agenda en werkt u individueel en in teamverband aan duurzame successen.

IN-HOUSE
De leergang wordt zowel in-house als via onze academie aangeboden. Voor
kantoren met 9 deelnemende juridisch professionals kan de leergang op het
eigen kantoor worden verzorgd. In een intakegesprek worden gezamenlijk de
doelstellingen en aandachtspunten bepaald.

DE ACADEMIE
Individuele juridisch professionals en groepen van minder dan 9 personen
zijn van harte welkom op onze academie in Den Haag, op basis van open
inschrijving.

BEGELEIDERS
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LEERGANG
IN DE PRAKTIJK

DOELGROEP
De Leergang Commerciële Vaardigheden voor Advocaten,
Notarissen en Fiscalisten staat open voor juridisch professionals
vanaf niveau junior medewerker.

LOCATIE
OPEN INSCHRIJVING: Nassau Parc in Den Haag.
IN-HOUSE: Kantoor van de betreffende opdrachtgever.
OPTIONEEL: Desgewenst kunnen wij u adviseren in een locatie
naar keuze.

DATUM
OPEN INSCHRIJVING: De programmering kunt u vinden op onze
website: www.mvnp.nl.
IN-HOUSE: In onderling overleg.

DEELNAME EN INVESTERING
OPEN INSCHRIJVING: Groep van 9 deelnemende juridisch
professionals; per persoon € 3.750; Intake, Persoonlijke ontwikkeling,
Zakelijke ontwikkeling plus Coaching-on-the-job
(inclusief documentatie, lunch en drankjes).
IN-HOUSE: Groep van 9 juridisch professionals op basis
van offerte.

OVERZICHT PROGRAMMA
MODULE 1:

Persoonlijke effectiviteit verhogen

MODULE 2:

Persoonlijke talenten optimaliseren

MODULE 3:

Persoonlijk ontwikkelingsplan activeren

MODULE 4:

Meer omzet uit bestaande cliënten halen

MODULE 5:

Zakelijk overtuigend verkopen

MODULE 6:

De weg naar effectieve acquisitie

TIJDPAD
Het programma bestaat in totaal uit 9 trainingsdagen
verspreid over minimaal 3 maanden en maximaal
6 maanden.

OPLEIDINGSPUNTEN
Leergang Commerciële Vaardigheden Advocaten,
Notarissen en Fiscalisten levert u opleidingspunten op,
volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten.

INSCHRIJVEN & INFORMATIE
WWW.MVNP.NL of telefonisch bij
Derick Maarleveld:		

06 52 40 50 87

Jean-Paul Tremio:		

06 12 56 91 09

Anton-Pieter van Logtestijn: 06 23 36 66 42
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