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Contentintegratie – uit de eerste sessie

Eenvoudig zoeken

Gebruiksgemak

Attenderingen

Personalisatie

Mooie user interface

Publieke web sites

Uitgevers Wetgeving

Volledigheid
Actualiteit

Interne content

Functionaliteit Content

Geavanceerd zoeken

Snelheid Betrouwbaarheid

Draagvlak
Geld

Samenwerking partijen

TijdKennis

Durf

Thesaurus/taxonomie

Interne content

Alles via één systeem

Organisatie



Trends in informatie-ontsluiting

• Content wordt gemeengoed

• Doorzoekbaarheid en presentatie via één interface 

neemt in belang toe

• META Group (2003): “90 percent of law firms and are going • META Group (2003): “90 percent of law firms and are going 
to deploy an enterprise-wide portal in the next few years in 
an effort to lower employee support costs and increase 
profits”

Achtergrond en belangrijkste doelen

• Ontsluiting van informatie ongeacht de herkomst, 

actueel en volledig, zowel extern als intern

• Toegang tot informatie ongeacht de werkplek en tijd

• Eenvoud in gebruik

•• Betere zoekresultaten



Informatie ongeacht de herkomst

• Openbare bronnen NL en EU 

• Wet- en regelgeving

• Rechtspraak

• Officiële publicaties

• Besluiten van 

toezichthouders

• Nederlandse uitgevers

• Ars Aequi 

• Berghauser Pont

• Boom Juridische Uitgevers

• Den Hollander

• Elsevier Juridisch / RBItoezichthouders

• Alternatieve 

geschillenbeslechting 

• Overige openbare bronnen 

die men wenst te raadplegen

• Elsevier Juridisch / RBI

• Kluwer

• Paris

• Sdu Uitgevers

Indien gewenst: eigen dossiers en documenten

Informatie ongeacht de herkomst

• Actualiteit en volledigheid

• Nieuwe bronnen worden doorlopend toegevoegd, 

vaak op verzoek van klanten

• Alle content wordt op dezelfde wijze doorzoekbaar 

gemaakt en gepresenteerd in zoekresultatengemaakt en gepresenteerd in zoekresultaten

• Standaardisatie van meta data

• Gerechtshof Den Haag

• GERECHTSHOF ‘s-GRAVENHAGE

• Hof Den Haag

• HOF `s GRAVENHAGE

• HOF `sGRAVENHAGE

• Hof `s-Gravenhave

=> Gerechtshof ‘s-Gravenhage



Eenvoudig in gebruik

• Vanuit de gebruiker ontworpen user interface; 

eenduidig, eenvoudig, intuïtief en strak vormgegeven

• Voor specifieke behoeften: verschillende 

zoekscenario’s (zoeken / bladeren)

• Facetted search• Facetted search

• Training van eindgebruikers blijkt in de praktijk niet 

nodig te zijn

Betere zoekresultaten

• Zoeken op basis van een juridische thesaurus

• Gelijkstellen van synoniemen en afkortingen

• Helikopter = Hefschroefvliegtuig

• Wegenverkeerswet = WvW 1994

• Expansie van hiërarchisch gerelateerde termen• Expansie van hiërarchisch gerelateerde termen

• Zoeken naar algemeen erkende feestdagen sluit op 
voorhand geen documenten uit die gaan over 
nieuwjaarsdag, hemelvaartsdag, etc. maar waar de 
zoektekst algemeen erkende feestdagen niet in voorkomt



Betere zoekresultaten

• Zoeken in thesaurus gecombineerd met zoeken op 

full text waar woorden niet voorkomen in de 

thesaurus

• ‘Behandeling’ van tekst om zoekresultaten te 

optimaliseren (normaliseren, ‘sliding window’)optimaliseren (normaliseren, ‘sliding window’)

Betere zoekresultaten – voorbeeld

• Zoektekst: 

• Langdurig met de grond verenigde gebouwen en werken

• Resultaten:

• www.rechtspraak.nl, op eigen web site: 9 resultaten

• www.rechtspraak.nl, volgens Legal Intelligence: 26 resultaten• www.rechtspraak.nl, volgens Legal Intelligence: 26 resultaten

• www.overheid.nl/op, op eigen web site: 0 resultaten

• www.overheid.nl/op, volgens Legal Intelligence: 3 resultaten

• De reden: Legal Intelligence vindt ook een document 

waarin bv. staat:
• Gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd 



Verder...

• Onafhankelijk

• Een voorwaarde om met alle uitgevers samen te werken

• ASP model

• Geen investeringen in software en infrastructuur

• Geen projectkosten voor ontwikkeling of implementatie• Geen projectkosten voor ontwikkeling of implementatie

• Geen onderhoud op bronnen of applicatie

• LI gebruikersgroep

• Gebruikers bepalen de ontwikkelagenda

• LI is nooit af – innovatie blijft nodig

• Mogelijkheid om eigen know-how te ontsluiten

Een aantal klanten

• Houthoff Buruma

• Boekel De Nerée

• SRK Rechtsbijstand

• OPTA

• Visser & Silfhout Advocaten

• Diverse kleine advocatenkantoren


