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Ons Bedrijf
Client Business

Afdeling Juridische Zaken is een onafhankelijke bedrijfsjuridische dienstverlener. Wij zijn innova
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On Board
Compliance Framework
Commercial
Legal

M&A and
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tief in het ontwikkelen van producten en diensten en in de manier waarop wij deze diensten aanbie

• Industry & Business
Services
• Fast Moving
Consumer Goods

In Control
On Project
Legal Awareness

Risk Control

den. Onze tarifering binnen het model voor kostenbeheersing is zelfs uniek te noemen.

The Legal Function

General Counsel Services

• Technology
• Engineering, Building
& Construction

Disputes
& Claims

Wij bieden hoogwaardige juridische diensten op een overzichtelijk aantal rechtsgebieden. Hierbij maken wij ge
bruik van onze gekwalificeerde expertise en jarenlange ervaring, wereldwijd opgedaan in de meest uiteenlopende
organisaties en markten. Deze ervaring in combinatie met een specifieke bedrijfskundige invalshoek stelt ons in
staat de hoofdlijnen met de hoofdzaken te verbinden.
Afdeling Juridische Zaken verricht General Counsel Services en voert als De Huisjurist de bedrijfsjuridische
taken (The Legal Function) uit voor onze cliënten. Daarnaast hebben wij onze expertise en capaciteiten verder
ontwikkeld tot een breed scala van specialistische diensten en oplossingsgerichte programma’s.
Georganiseerd als ‘De Professionele Dienstverlener van de toekomst’ hanteren wij een hoge kwaliteitsstandaard in
zowel denken als handelen en wij opereren op een flexibele, efficiënte en kosteneffectieve wijze. Wij zijn continue
en drempelloos beschikbaar op een manier die aansluit bij de wensen van de cliënt: op korte afstand, aan boord
of binnen een project.
Kern van onze manier van werken is dat wij niet alleen voor maar ook samen met cliënten
werken aan oplossingen die ook daadwerkelijk bijdragen aan het beoogde resultaat.

(Int.) Business Law & Contracting
Afdeling Juridische Zaken
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Onze Diensten
Iedere cliënt is uniek en verwacht als
zodanig specifieke toewijding voor
zijn zaak. Als ‘Business Lawyers’

Voor een toenemend aantal bedrijven verrichten wij General Counsel Services en voeren bedrijfsjuridische taken
uit als De Huisjurist. Als zodanig fungeren wij als Afdeling Juridische Zaken. Wij hebben oog voor de business en
dragen bij aan structurele verbeteringen: snel en efficiënt. Wij zijn toegewijd en houden vast aan het persoonlijke
karakter van professionele dienstverlening. In veel relaties werken wij volgens een Managed Cost Model.

staan wij voor onze cliënten klaar als

‘Business Partners’ en zijn gericht
op waarde en een gestructureerde
realisatie van de doelstellingen van
onze cliënten.

Ongeacht de omvang van de cliënt: ons doel is klanttevredenheid en blijvende waarden.
Afdeling Juridische Zaken heeft haar expertise en capaciteiten verder ontwikkeld tot een breed scala van spe
cialistische activiteiten en geïntegreerde, oplossingsgerichte programma’s. Onze specialisatie in (International)
Business Law & Contracting stelt ons in staat onze diensten op zowel strategisch als operationeel niveau uit
te voeren.
Wij krijgen erkenning als expert op het gebied van:
•
•
•
•

Commercial Legal
M&A & Corporate
Risk Control
Disputes & Claims
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Onze Cliënten
Voor onze cliënten is hoogwaardige
juridische expertise net zo belang
rijk als voor ons. Afdeling Juridische
Zaken bedient vanuit haar bijzon
dere expertise een unieke groep
cliënten opererend in verschillende

Tot onze cliënten mogen wij rekenen:
• opkomende, middelgrote en grote bedrijven zonder (interne) juridische bezetting, die regelmatig behoefte
hebben aan bedrijfsjuridische expertise;
• bedrijven met een interne juridische afdeling die externe expertise behoeven in tijden van pieken of ter
overbrugging van een transitiekloof.
Met onze diensten zijn cliënten verzekerd van een solide en duurzame ondersteuning gebaseerd op toewijding
en integriteit.

hoedanigheden en in diverse natio
nale en internationale sectoren.

Afdeling Juridische Zaken heeft een internationaal trackrecord weten op te bouwen bij cliënten in diverse
industrietakken, waaronder:
•
•
•
•
•
•
•

Telecommunication
IT & ICT
Technology
Engineering, Building & Construction
Industry & Business Services
Fast Moving Consumer Goods
Music & Entertainment
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Commercial Legal
Voor elke organisatie is het essen
tieel resultaat en uitvoering te
organiseren en te managen om con

Afdeling Juridische Zaken is een expert op commercieel juridisch gebied. Wij begrijpen uw business en kunnen
deze vatten in heldere structuren, maar wij gaan verder dan ‘slechts’ juridisch. Onze ervaring paart zich met com
mercieel gevoel, bedrijfskundig inzicht en organisatorisch talent. Derhalve ontwikkelen wij ook methodes om beter
inzicht te krijgen in hoe een organisatie waarde creëert en/of kan creëren.

currerend voordeel te behouden,
succes te behalen en betrouwbaar
heid uit te stralen. Voor contract
sluitende

partijen

betekent

dat:

duidelijkheid/transparantie bieden
ten aanzien van eisen, behoeften en
doelstellingen bij het aangaan van
een overeenkomst met als resultaat
hogere kwaliteit en productiviteit en
grotere klanttevredenheid.

Onze reputatie is gebaseerd op het trackrecord in het juridisch structureren van organisaties en (internationale)
business opportunities.
Wij brengen onze expertise onder meer in praktijk bij:
• Commerciële Transacties en
Onderhandelingen
• In- en Outsourcing
• Procurement & Contract Advice
• Bid en Contract Management
• Licenties, Agentuur en Distributie

• Main Contracting/Subcontracting
• Modelcontracten en Algemene
Voorwaarden
• Ontwikkelen van Contractstrategieën
• Surveys & Compliance
• Contractual Framework
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M&A and Corporate
Het motto luidt: ‘Een gezond be
drijf in een gezonde organisatie’.
De juiste juridische structuur van
organisatie

en

business

bieden

een sterk fundament voor conti
nuïteit. Op zoek gaan naar impul
sen voor winstgevendheid en groei
en de huidige situatie verbeteren
of consolideren: dat zijn de kernvragen.

Strategische heroriëntatie van een organisatie richt zich op de fundamentele aspecten van samenwerken, allian
ties, fusie, acquisitie, splitsing of overname. Afdeling Juridische Zaken biedt cliënten toegang tot haar uitgebreide
juridische en bedrijfskundige expertise bij het beantwoorden van de kernvragen en het beoordelen van de rele
vante strategische aspecten. Wij dragen zorg voor de uitvoering overeenkomstig de gekozen strategie.
Afdeling Juridische Zaken helpt ambities concreet te maken en heeft al veel bedrijven mogen begeleiden naar de
volgende fase door:
•
•
•
•

(Re)structuring of corporation and business
Mergers & Acquisitions
Joint Ventures & Strategic Alliances
Due Diligence

•
•
•
•

Post Merger Integration
Business Recovery
Reorganization & Change
Legal Awareness (throughout the organization)

Thuis in uw zaak. 11

Risk Control
Opdrachten of projecten mislukken
niet spontaan. In elke zaak is er wel
een duidelijk achterliggend, niet
gekend, verkeerd begrepen of niet
beheerst risico. Laten we eerlijk zijn.

Risk Management maakt onderdeel uit van de juridische structuur van een organisatie. Het Risk Control programma
dat door Afdeling Juridische Zaken is ontwikkeld anticipeert op onzekerheden en risicogevoeligheid (door aannames over toekomstige situaties, ingebouwde afhankelijkheden en beperkingen). De belangen -financiële, juri
dische en organisatorische- zijn groot en het vergt discipline om telkens opnieuw na te gaan wat de risico’s van
bepaalde contracten, opdrachten of projecten zijn.

scoren en expansie vergrepen aan

Onze ruime ervaring in Risk Control, als pijler onder de strategie, helpt u bij:
• Het verkennen van het risicolandschap
• Het voeren van (Legal / Project) Risk Management
• Het opzetten en uitvoeren van een Compliance Programma.

‘snelle’ contracten, nauwelijks te

Kenmerkende onderdelen daarvan zijn:

Veel organisaties hebben zich in de
afgelopen jaren in hun drang naar

realiseren opdrachten en veel te dure
acquisities.

• Identificeren van factoren die risico’s veroorzaken
of beïnvloeden
• Kwantificeren van mogelijke impact van elke
risicofactor
• Bepalen van factoren die beheersbaar zijn
• Vaststellen van fundamentele aannames voor
factoren die niet beheersbaar zijn

• Vermijden van risico-impact door effectief
management van beheersbare factoren
• Afzwakken van risico-impact van onvoorziene,
niet beheersbare factoren door gecontroleerde 		
maatregelen
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Disputes & Claims
… maar soms gaat het wat min
der goed. Helaas ontstaan er in de
loop van een opdracht of project

Afdeling Juridische Zaken is erin gespecialiseerd cliënten bij te staan in het behandelen en afhandelen van inge
wikkelde (contractuele) kwesties en geschillen. Onze expertise is er steeds op gericht de belangen en behoeften
achter de (juridische) standpunten van partijen op tafel te krijgen en op basis daarvan tot een oplossing te komen.
Onze overtuiging daarbij is dat wanneer partijen zelf de afspraken maken, zij die ook beter en sneller nakomen.

verschillen van mening en inzicht,
die vaak ook reeds bij aanvang
niet adequaat zijn onderkend of

Ook in de gevallen waarin op zoek wordt gegaan naar formele geschiloplossing door derden, hebben wij een
reputatie opgebouwd gestoeld op objectiviteit, evenwicht en degelijkheid en het vermogen oorzaak en gevolg
glashelder en overzichtelijk in kaart te brengen en te structureren.

aangepakt. Niet zelden gaan deze
verschillen over in geschillen en
blijken de zaken onder omstandigheden niet zo simpel op te lossen.

Onze diensten en kwaliteiten in de (commerciële) geschiloplossing omvatten:
•
•
•
•
•

Het voorkomen van geschillen
Commerciële onderhandeling
Ontwerp Claimstrategie
Claimvoorbereiding / Claim Management
Herstart / Herstel / Exit Management
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Summary
Our core activity
For an increasing number of compa
nies we have provided (outsourced)
General Counsel Services and per
formed the The Legal Function (De

Huisjurist) acting as Legal Department (Afdeling Juridische Zaken).
We are always available and easily
accessible.

We provide hands-on expert legal services in the area of (International) Business Law & Contracting in a wide
variety of disciplines and specialties in support of Senior Management or client counsel.
Our clients are:
• emerging, medium-sized to larger companies yet too small or with too little legal work to justify a full-time
general counsel but with recurring needs for legal expertise
• companies with internal legal departments yet requiring additional skill sets, expert assistance at peak
moments and with bridging transition gaps.
Afdeling Juridische Zaken applies high professional standards.
Whatever the size of your company: our aim is client satisfaction and enduring values.
We offer General Counsel Services, The Legal Function and a wide range of Services and Solution Programs
in the field of (International) Business Law & Contracting in a flexible, efficient and cost-effective manner: remote,
on board or on project. We can offer you our services under a Managed Cost Model.
Our extensive experience and in-depth understanding of the business assist us in providing these expert
Services and Solution Programs. We are recognized as experts in the field of:
•
•
•
•

Commercial Legal
M&A and Corporate
Risk Control
Disputes & Claims
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About...
		

...mr. Pieter J.H. Mensink MBA.
Entrepreneurial spirit and driving force behind Afdeling Juridische Zaken BV.
Always a strong client and business focus.
Right from the mid eighties / early nineties responsible for introducing solution programs such as Contract
Management, Claim Management, Legal Consultancy, Legal Assistance, (Legal/Project) Risk Management and
De Rijdende Bedrijfsjurist (MBA Thesis subject The Traveling Legal Counsel).
The (outsourced) General Counsel Services and The Legal Function (De Huisjurist) resulting in the establishment
of Afdeling Juridische Zaken as a direct result from the latter.

MR. PIETER J.H. MENSINK MBA.
Founder and owner of
Afdeling Juridische Zaken BV

• O
 ver 30 years of experience in all legal functions,
ranging from Senior Legal Counsel to Senior Legal
Advisor in three sectors – private, public, and nonprofit.
• Graduated in Law.
• Graduated in Business Administration.
• Prior experience: in-house, consulting and
interim positions.

• Formally trained in Business Development
by NCOI Business School.
• Formally trained in General Management
and Finance at KPN Telecom.
• Formally trained in Strategic Sales Development
by Huthwaite UK / USA
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Contact
Voor meer informatie of het maken van een afspraak / For general enquiries or an appointment at your office:
Afdeling Juridische Zaken BV
Tijmensenpoort 7
3833 JR Leusden
The Netherlands
KvK / Chamber of Commerce: 32156870  

Tel.
Mob.

+31 (0) 33 432 56 31
+31 (0) 61 548 91 26

E-mail 		
Web 		

info@afdelingjuridischezaken.nl
www.afdelingjuridischezaken.nl
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Samen op weg naar het beoogde resultaat.
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Legally Yours

