
DVAN is ontzorgd  
dankzij volledige  
ICT-uitbesteding 

Vertrouwen is de basis
van ons partnership



DVAN

DVAN Advocatuur & Notariaat is juridisch sparringpartner van de ondernemer, en werkt voor zowel nationale als 

internationale bedrijven. De 40 bevlogen advocaten en (kandidaat-)notarissen hebben ieder een eigen expertise 

binnen het brede ondernemingsrecht. Adviseren en procederen vormen hierin de kern van hun werk. DVAN bouwt aan 

langdurige relaties met haar klanten, zodat zij van meer betekenis kan zijn dan alleen op juridisch vlak.



De oplossing

DVAN Advocatuur & Notariaat maakt gebruik 

van een ICT-totaaloplossing waarbij de 

volledige ICT-omgeving van DVAN vanuit 

het datacenter van Unica Schutte ICT wordt 

gefaciliteerd en beheerd. Ook de vaste telefonie 

is aan de ICT-omgeving gekoppeld, middels de 

VoIP-oplossing uit het communicatieportfolio 

van Unica Schutte ICT. Daarnaast maakt DVAN 

gebruik van de wifi-oplossing en verbindingen 

van Unica Schutte ICT.



DVAN & Unica Schutte ICT

In de overgangsfase van onze 
organisatie werd intensief met  
Unica Schutte ICT geschakeld

Sinds 2017 is DVAN gefuseerd met Hoboken 

Advocaten, als gevolg van de fusie is de Rotterdamse 

vestiging van DVAN verhuisd naar een andere locatie 

in Rotterdam. Ook de Utrechtse vestiging verhuisde 

binnen Utrecht. Het aantal medewerkers van de 

organisatie is door de fusie fors gegroeid. “De fusie, 

verhuizingen van beide vestigingen en de uitbreiding 

van het aantal medewerkers vonden plaats in een 

kort tijdsbestek. Onze organisatie werd ineens 

een stuk groter. Er moest daarom in korte tijd veel 

gebeuren op ICT-gebied; onze ICT-omgeving moest 

voorbereid zijn op deze groei. Hierdoor werd er in 

deze overgangsfase van onze organisatie intensief 

met Unica Schutte ICT geschakeld”, begint Miranda 

Meurs, ICT-coördinator bij DVAN.



Applicaties vanuit de cloud

DVAN maakt al ruim tien jaar gebruik van de datacenter 

dienstverlening van Unica Schutte ICT. De organisatie was 

één van de eerste partijen binnen de juridische sector die 

koos voor volledige outsourcing. De overweging om de 

werkplekken vanuit het datacenter te ontsluiten is destijds 

gemaakt vanuit kostenoverwegingen en veiligheid. Meurs 

vertelt: “We konden gebruik maken van een pay-per-

use model, waarbij we zelf geen grote ICT-investeringen 

hoefden te doen. Daarnaast konden we meeliften op de 

door Unica Schutte ICT getroffen veiligheidsmaatregelen 

in het datacenter. De specifieke applicaties om ons werk 

als advocaten- en notariskantoor mogelijk te maken 

stonden toen nog op servers op ons kantoor, want deze 

waren nog niet geschikt voor outsourcing . Alleen de 

werkplekken werden vanuit het datacenter ontsloten. 

Toen onze bedrijfskritische applicaties in 2013 als SaaS-

variant beschikbaar kwamen, konden we onze volledige 

omgeving naar het datacenter migreren.” 

Digitalisering

Meurs vertelt over de algemene ICT-ontwikkelingen 

binnen de juridische sector: “Er vindt momenteel een 

grote digitaliseringsslag plaats in onze branche. Voor de 

rechtbank dienden in het verleden alle stukken op papier 

of per fax aangeleverd te worden. Dat is nu anders. Die 

grote hardcopy boekwerken zijn niet altijd meer nodig, 

want de rechtbank maakt sinds medio 2017 gebruik van 

digitaal procederen bij civiele procedures. Dit houdt in dat 

alle stukken digitaal aangeleverd worden, waardoor alle 

informatie ook digitaal opgeslagen en bewaard dient te 

worden. Met de digitalisering van onze dossiers is een 

stabiele ICT-omgeving belangrijker dan ooit. Immers, als 

we niet bij onze digitale gegevens kunnen, kan er niet 

gewerkt worden en kunnen we onze klanten niet optimaal 

ondersteunen.” 



Intensieve samenwerking

Vaste contactpersonen

Het advocaten- en notariskantoor heeft naast Meurs als 

ICT-coördinator geen eigen ICT-medewerkers in dienst. 

Met de volledige uitbesteding van haar ICT-omgeving, 

inclusief verbindingen, wifi en telecom, vertrouwt DVAN 

daarmee op de kennis en kunde van haar ICT-partner. 

In een periode dat er veel projecten tegelijk uitgevoerd 

worden, is een goede relatie tussen DVAN en Unica 

Schutte ICT des te meer van groot belang om de 

uitvoering goed te laten verlopen. Meurs vertelt over 

de projecten: “Voor mij was het een drukke periode, 

de organisatieveranderingen hadden zeker invloed op 

onze ICT-omgeving. Denk aan alle extra werkplekken 

DVAN krijgt bij de uitvoering van projecten steeds met 

hetzelfde projectteam te maken. Miranda Meurs legt uit 

waarom zij eenzelfde projectteam belangrijk vindt: “Vanuit 

mijn rol coördineer ik de ICT-projecten en ben ik vanuit 

de organisatie aanspreekpunt op alle ICT-vlakken. Een 

soepele samenwerking met de ICT-partner is daarbij 

vanzelfsprekend erg belangrijk. De meerwaarde in de 

die erbij kwamen, de upgrade van onze ICT-omgeving 

die daarvoor nodig was en het nieuwe pand waar de 

technische inrichting zoals verbindingen, wifi en nieuwe 

telefonievoorzieningen een grote rol speelden. Daarbij 

moest iedere medewerker bij het inloggen natuurlijk 

dezelfde look en feel hebben en toegang krijgen tot 

dezelfde applicaties, dus alle nieuwe gebruikers werden 

vanuit een andere omgeving naar de nieuwe DVAN 

omgeving gemigreerd. Gelukkig is alles goed verlopen, 

waarbij DVAN en Unica Schutte ICT intensief hebben 

samengewerkt.”

samenwerking met Unica Schutte ICT zit voor mij in het 

feit dat ik bij ieder project dezelfde aanspreekpunten heb. 

Zo leer je jouw ‘ICT-collega’s’ goed kennen. Dit maakt voor 

mij de coördinatie van de projecten een stuk makkelijker, 

omdat je tijdens zo’n intensieve samenwerking precies 

weet wat je van de ander kunt verwachten.”



Partnership betekent vertrouwen

“We hebben al jarenlang een goede samenwerking met 

Unica Schutte ICT, maar vanwege de fusie kregen we 

ineens met twee ICT-partijen te maken. We hebben toen 

ter vergelijking meerdere partijen gevraagd om advies te 

geven en een prijs uit te brengen. Na deze vergelijking 

kwamen we wederom bij Unica Schutte ICT uit als meest 

geschikte ICT-partner. Niet alleen qua prijs, maar ook 

wat betreft de oplossing kwam Unica Schutte ICT met 

het beste advies. We wisten dat er veel projecten in het 

verschiet lagen en dan is het fijn dat je weet wie er bij 

je over de vloer komt, dat je de mensen kent. Dat was 

vooral in die fase erg belangrijk. De samenwerking en 

communicatie is prettig en professioneel. We hebben 

een goed partnership, waarbij we op elkaar kunnen 

vertrouwen. Dat is nou precies waar een partnership om 

draait” aldus Meurs.
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