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HYBRIDE WERKEN FACILITEREN
SLIMME EN VEILIGE VERGADEROPLOSSINGEN VOOR 
EEN OPTIMALE DIENSTVERLENING

Het gebruik van unified communication platforms wordt steeds meer een gemeengoed. Ook in de 

juridische sector wordt videoconferencing steeds vaker ingezet als communicatiemiddel. 

Voorwaarde is wel dat de gebruikte oplossing veilig en betrouwbaar is. Zorg ervoor dat 

werkplekken, vergaderruimtes, verhoorkamers, trainingsruimtes en rechtbanken beschikken over 

slimme en veilige vergaderoplossingen voor een optimale dienstverlening.

ADVIESGESPREK/OVERLEG

Bij een adviesgesprek of overleg op 

afstand zijn er verschillende scenario’s. 

Afhankelijk van het rechtsgebied zal het 

gesprek van de advocaat met een 

zakelijke of particuliere cliënt 

plaatsvinden. Daarnaast kan er een 

intern overleg of met collega 

advocatenkantoren zijn.
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EEN VERHOOR BIJWONEN

Bij een verhoor op afstand neemt een advocaat 

deel op afstand. Het is belangrijk dat de 

communicatie en bewijsvoering helder en 

duidelijk overkomt en dat deelnemers een 

actieve bijdrage kunnen leveren. De keuze voor 

de juiste videoconferencing oplossing zorgt voor 

een efficiënt verloop van het verhoor.
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UITDAGINGEN BIJ HET FACILITEREN VAN HYBRIDE COMMUNICATIE IN DE 
JURIDISCHE BRANCHE

Videoconferencing wordt inmiddels binnen de sector al een tijdje op meerdere gebieden ingezet 

als communicatiemiddel. Elk scenario heeft een eigen communicatiebehoefte. Binnen 

de verschillende situaties heeft men overkoepelend te maken met uitdagingen die van invloed zijn 

op de keuze voor bepaalde apparatuur:

Privacybewaking: Vanwege de hoeveelheid gevoelige informatie is het belangrijk dat de 

informatie tussen de deelnemers van de meeting blijft en niet uitlekt.

Focus & aandacht: Door de informatie die tijdens de meetings (kan worden) gedeeld is het van 

groot belang dat de manier van communicatie laagdrempelig is en dat iemand zich op zijn gemak 

voelt door de focus en aandacht in een gesprek.

Structuur in de communicatie: Voor een vloeiend verloop van de vergadering en het behouden 

van de juiste focus is het noodzakelijk om structuur te hebben in de communicatie.

HOE WEET IK WELK SYSTEEM GESCHIKT IS 
EN WAAR IK OP MOET LETTEN?

Binnen de juridische branche kan men onderscheid 

maken tussen de volgende scenario’s: 

adviesgesprek/overleg, een verhoor, een 

hoorzitting en hybride trainingen. Het 

communicatiedoel, de toepassing en de ruimte zijn 

van invloed op de keuze voor een bepaalde 

oplossing. Wil je weten welke oplossingen geschikt 

zijn voor de verschillende scenario’s? Kijk dan op de 

speciale pagina voor de juridische branche op onze 

website.

DAAROM KIES JE VOOR YEALINK

• Samenwerking. Yealink ontwikkelt het aanbod in samenwerking met toonaangevende partners, 

zoals Microsoft.

• Kwaliteitscontrole. Met regelmatige uitvoering van pentesten door externe organisaties zijn 

kwetsbaarheden geminimaliseerd.

• Versleutelde installatie. Encryptie van communicatie tijdens het installeren en gebruiken van 

toestellen (o.a. IEEE 802. 1X).

• Up to date certificaten. Veiligheidscertificaten zijn eenvoudig up to date te houden door de 

gebruiker en ingericht op de nieuwste standaarden (IPv6).

https://www.lydis.nl/oplossingen/juridisch
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HOORZITTING IN DE RECHTBANK

Bij een livestreaming van een 

hoorzitting in de rechtbank kijken 

publiek en belanghebbenden op 

afstand naar de hoorzitting. Informatie 

moet helder en duidelijk overkomen. 

Bewijsstukken moeten goed in beeld 

gebracht worden, als ook de sprekers. 

Verschillende invalshoeken en een reële 

weergave hiervan is belangrijk.

HYBRIDE TRAININGEN

Bij een interne training voor collega’s of voor 

externe deelnemers wil je graag de interactie en 

dynamiek behouden die men ook tijdens een on-

site training ervaart. Het is belangrijk dat content 

beschikbaar gemaakt kan worden en dat 

iedereen een actieve bijdrage kan leveren. Zorg 

ervoor dat de gebruikte ruimte voorzien is van de 

juiste apparatuur om hybride trainingen te 

faciliteren.


