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Door het grote aanbod van informatie
wordt de professional overspoeld en kan
geen keuze maken uit de talrijke bronnen.
Via de klassieke manier (papier), maar veel
meer via internet (digitaal) is veel relevante
informatie en kennis aanwezig, maar hoe
deze te selecteren.
Door diverse bedrijven worden grootschalige
zoekmachines op de markt gebracht, waarvan de
bekendste Google is. Een vraag kan een respons
hebben van duizenden antwoorden (hoge
resolutie), maar welk is relevant? Steeds meer
zal de behoefte groeien om dat ene document te
vinden (hoge precisie).
Onderzoekingen hebben aangetoond dat
kantoor medewerkers ca 20% van hun
werkzame tijd besteden aan zoeken naar
informatie. De relevante informatie, gericht op
de beroepsuitoefening van de professional (arts,
advocaat, consultant etc.) vormt de bron van
kennis van de organisatie.
Doorslaggevend voor het succes van organisaties
is de mate waarin zij in staat zijn om hun kennis
productief te maken. Kennisproductiviteit
is daarom de grootste uitdaging voor
bedrijven en organisaties in de 21ste eeuw.
Kennisproductiviteit wordt wel omschreven als
het vermogen om relevante informatie op te
sporen, daar nieuwe bekwaamheden en kennis
mee te ontwikkelen en die vervolgens toe te
passen op verbeteringen en vernieuwingen.
Niet het bezit van kennis is belangrijk maar de
productiviteit er van. Een nieuw begrip wordt hier
voor gebruikt: information litteracy.
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Vooral in de juridische wereld wordt veel tijd
onnodig verspild aan het zoeken en beoordelen
van teksten die bij nader inzien niet relevant
blijken te zijn. Deze tijdsverspilling wordt enerzijds
veroorzaakt door de enorme hoeveelheid
documenten en anderzijds door de vraag waar
relevante informatie te vinden is in andere (taal)
gebieden. Met behulp van standaard software
zijn geen oplossingen voor dit probleem
beschikbaar.

Think Legal BV en haar partners hebben
software oplossingen ontwikkeld en succesvol
geïmplementeerd, die het mogelijk maakt de
domeinspecifieke informatie voor de hoog
opgeleide professional te ontsluiten, zoals bijv. in
de juridische en medische domeinen.
Daarmee wordt de effectiviteit van de
professional met factoren vergroot.
Think Legal BV heeft in eerste instantie
gekozen voor het juridische domein en in dit
marktsegment referenties opgebouwd.
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De organisatie
Think Legal is een netwerkorganisatie die
specialisten uit diverse disciplines bij elkaar brengt
om te komen tot nieuwe inzichten en innovaties in
specifieke kennisdomeinen.
Think Legal is opgezet in 2007 door mr. Walter
Jansen en Ton van der Stap MIT, een jurist en
een informaticus, die beide vakgebieden hebben
geïntegreerd tot innovatieve oplossingen voor
de professionele praktijk. In eerste instantie is
gekozen voor innovatie van de juridische praktijk.
In een latere fase kan verbreding naar andere
professionele domeinen plaats vinden, zoals
accountancy, medische wereld etc. De organisatie
werkt virtueel. Met een minimale bezetting wordt
een maximaal rendement gehaald door een goede
elektronische infrastructuur en het uitbesteden van
de standaard werkzaamheden.
Think Legal signaleert een grote behoefte aan het

beschikbaar hebben van de voor de professional
relevante informatie, waarmee de effectiviteit kan
worden verhoogd.
Hiervoor zijn weinig hulpmiddelen voorhanden.
De juridische markt heeft daarbij de eerste focus,
Think Legal wil in deze markt een vooraanstaande
rol spelen.
Think Legal beschikt over mensen en middelen die
juridische diensten efficiënter, toegankelijker en
goedkoper maken. Efficiënter door het verhogen
van kennisrendement, toegankelijker door een
bredere entree en goedkoper door kostenreductie.
TL richt zich hierbij voornamelijk op organisaties,
die drijven op de kennis en de ervaring van
juridische dienstenverlenende professionals.
Think Legal ziet hier voor een grote markt en richt
zich op het ontwikkelen en implementeren van
deze gereedschappen.
Experts op verschillende relevante gebieden
zijn verbonden aan Think Legal als Think Legal
Associates.
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