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New ways of working for General Counsel
Transforming companies need transforming GCs
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Where General Counsel meet
and share best practises

General Counsel Netherlands (GCN) is een snel groeiend en actief kennisnetwerk van General 
Counsel, Chief Legal Officers en andere eindverantwoordelijke juristen (GCs) van bedrijven en 

organisaties in Nederland. GCN staat voor het bouwen van relaties en het delen van kennis. Dit 
zorgt ervoor dat GCs hun rol efficiënter, succesvoller en met meer plezier kunnen uitoefenen.
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Locatie
Bomencentrum Baarn
Zandheuvelweg 7
(navigatie: Wildenburglaan)
3744 MN Baarn

Voor meer informatie en inschrijven
Schrijf je nu in via www.generalcounsel.nl

Datum
Donderdag 19 april 2018
Tijdstip: 09.30 - 19.00 uur

MATT FAWCETT 

Matt is Global General Coun-
sel and Secretary of NetApp 
in Silicon Valley. Matt led the 
transformation of NetApp’s 

legal department into a globally-recog-
nized, high-performance organization with 

a unique commitment to innovation. As 
one of the leading voices on the intersection 
of law, technology, and business, Matt was 
named “One of America’s Top 50 General 
Counsels” by the National Law Journal and 
is widely recognized for redefining the role 
of legal counsel in the modern corporation. 
In 2017 his team has won the Award for the 
best Legal Department of the Year. 

GC NL JAARCONGRES 2018: NEW  WAYS OF WORKING FOR GCs

09.30 – 10.00 uur Registratie en inschrijving Roundtables

10.00 – 10.15 uur Opening door GCN

10.15 – 11.15 uur Three transforming GCs share their new ways of working:

Vroukje van Oosten Slingeland ING Bank Nederand
Een agile werkende juridische afdeling in de praktijk

Miriam Clercx VGZ
Jurist in, en voor, een veranderende organisatie

Bernard van der Voort en Carola Verschoor Royal HaskoningDHV
Transitie in de mindset van legal affairs in een innovatieve onderneming

11.15 – 12.15 uur Roundtables - Ronde A 

12.15 – 13.00 uur Netwerklunch

13.00 – 14.00 uur Roundtables - Ronde B 

14.15 - 15.00 uur Break
Persoonlijke kennismakingen: My new ways of working as GC

15.15 - 16.15 uur Roundtables - Ronde C

16.15 - 17.15 uur Matt Fawcett Senior Vice President & General Counsel NetApp 
Managing during transformation: Matt Fawcett will share his experience 
about managing in times of change and will explain how he and his team 
became efficient in order to evolve with their industry and drive improve-
ments. With a lot of practical tips & tricks from a transforming GC at a 
transforming company in times of change.

17.15 - 19.00 uur GCN Netwerkborrel

LOCATIE EN  INSCHRIJVEN

Er zijn dit keer maar liefst 3 rondes van Roundtables over vernieuwende 
onderwerpen voor GCs. Hieronder vind je alvast de 14 onderwerpen 

waaruit je er op de dag zelf 3 kunt kiezen. 

1 Step up: over reporting lines en de positie van een CLO 

2 Google Design Sprint for GCs: turn ideas into business

3 Innovatieve samenwerkingsvormen tussen GCs en externe juridische adviseurs

4 Innovate or Die?

5 Breakthrough in technology for legal due dilligence

6 Cruciale innovatie in de juridische markt door samenwerking

7 Risk conversion: from identifying and mitigation risk to being in control of companies risk

8 Cultural Change Management

9 Strategic Partnering for GCs

10 How to transform yourself into a tech-savvy General Counsel 

11 Working differently: new ways of working require new ways of thinking

12 Help, ik heb een kartel (of een andere crisissituatie)!

13 Legal Procurement: demonstrating ROI, value from budgets 

14 Omgaan met persoonlijke data in het AVG-tijdperk

ONDERWERPEN VAN DE ROUNDTABLES

Dit General Counsel NL Jaarcongres is vernieuwend. Dat komt niet alleen terug in het thema 
en de spectaculaire locatie, maar ook doordat nog meer dan tot nu toe GCs met elkaar kennis  
gaan delen over hun nieuwe manier van werken. In korte plenaire sessies, tijdens drie - in 
plaats van twee - Roundtables, in intensieve persoonlijke kennismakingen en - last but not 
least - door de komst van Matt Fawcett: een wel heel bijzondere GC uit Silicon Valley. Kortom: 
een dag vol vernieuwende thema’s voor GCs waar je direct iets aan hebt. Meld je nu aan!

PROGRAMMA 


