Focus op uw
kernactiviteiten.
Dankzij onze
brede juridische
expertise.
Uniting Expertise,
Accelerating Ambitions

U wilt zich
focussen op uw
core business.
Daarom nemen
wij u juridisch
werk uit handen.
Soms heeft u tijdelijke of juist structurele juridische
kennis en ervaring nodig. Of wilt u juridische projecten
of processen geheel of gedeeltelijk uitbesteden.
Vandaag de dag zijn er immers al genoeg zaken die uw
aandacht opeisen. Toch vragen nieuwe ontwikkelingen
om adequate antwoorden. USG Legal Professionals
staat u bij met alle juridische kennis, flexibiliteit en
daadkracht die u hierbij nodig heeft.

USG Legal biedt juridische expertise op inhoudelijk én procesmatig
gebied. Zodat u als klant beter kunt focussen op uw kernwerkzaam
heden. Onze juridische dienstverlening is altijd op maat gesneden en
wordt verzorgd door de beste juristen uit het vak. Hoogopgeleide
specialisten die precies beschikken over de juiste kennis, competenties
en ervaring waar uw situatie om vraagt. Bevlogen juristen die u graag
zoveel mogelijk werk uit handen nemen en altijd een stap verder gaan.
Met hun positief-kritische houding, oog voor perfectie en resultaat
gedreven aanpak.
Al jaren is USG Legal marktleider in het leveren van juridische kennis
en flexibel in te zetten capaciteit. Dankzij ons uitgebreide topnetwerk
hebben wij alle expertise in huis voor al uw juridische vraagstukken.
Hoe specialistisch of complex uw vraag ook is. Wij denken echt met
u mee en zorgen voor de meest effectieve aanpak. Bovendien bepaalt
u altijd zelf welke rol u ons toekent. En onder welke voorwaarden wij
voor u aan de slag gaan. Wij zijn uw partner in business.

Altijd
een oplossing
op maat
Natuurlijk kunt u USG Legal inschakelen voor het
opvangen van pieken. Of het tijdelijk vervangen van
ziek personeel. Maar wij bieden veel meer. We kunnen
bijvoorbeeld projecten ondersteunen met excellente
juridische expertise. Of zelfs hele juridische processen
van u overnemen. Als u dat wenst, op basis van een
resultaatverplichting en fixed fees. Er is veel mogelijk.
Wij zijn graag uw partner in business. Waar wilt u een
oplossing voor? Bel 030 - 230 59 59.

Interim-professionals

Legal Outsourcing

Ziekte, zwangerschap of specifieke kennis niet in huis? Heeft u tijdelijk

Overweegt u uw juridische zaken uit te besteden? USG Legal neemt

behoefte aan extra ondersteuning van een juridisch specialist? Door ons

uw juridische processen naadloos en efficiënt van u over. Geheel of

uitgebreide netwerk en onze jarenlange ervaring – binnen de overheid,

gedeeltelijk, precies waar u behoefte aan heeft. We maken heldere

zakelijke markt en not-for-profitsector – voorziet USG Legal u altijd van

afspraken met u over de aard, kwaliteit en inhoud van de dienstverlening.

de juiste interim-jurist. Met de juiste kennis, ervaring en competenties.

Vervolgens stellen wij voor uw organisatie een passend team samen en
nemen wij u het proces – geheel of gedeeltelijk – uit handen. De werk-

Onze accountmanagers analyseren uw juridische behoeften en zorgen

zaamheden vinden plaats op ons Legal Service Center, dat zo als uw

voor een passende oplossing. Vervolgens selecteren wij de juiste

externe juridische afdeling fungeert.

interim-specialist op het juiste niveau – junior, medior of senior – voor u.
Onze juridische professionals zijn flexibel inzetbaar: zij kunnen altijd

Projecten

binnen een paar dagen bij u beginnen.

(On)regelmatige pieken, gewijzigde wet- en regelgeving, reorganisaties.
Veranderingen zorgen vaak voor ondercapaciteit en een te hoge werk
druk. De ervaren juristen van USG Legal nemen u werk uit handen.
Zodat u zich kunt blijven richten op uw kerntaken.
Wij stellen het projectteam samen naar úw wensen en richten hiervoor
een projectteam op maat voor u in. Bij u in huis (insourcing), als aan
vulling op uw eigen projectteam (cosourcing) of op ons eigen Legal
Service Center (outsourcing). Daarnaast kunnen wij ook zorgen voor
administratieve ondersteuning en de benodigde sofware. Bovendien
heeft u binnen het projectteam altijd één aanspreekpunt, zodat de lijnen
kort blijven.

Advies
Heeft u een juridische vraag? Of wilt u een second opinion of sparren
over een juridische kwestie? U kunt bij USG Legal op elk moment terecht
voor juridisch advies op maat. Onze ervaren specialisten pakken al uw
juridische vraagstukken – van eenvoudig tot complex – vakkundig en
snel op.

Een ervaren jurist die gespecialiseerd is in het specifieke onderwerp en
vakgebied geeft u advies. Voor korte adviesvragen voorzien wij u binnen

Legal Service Center

48 uur van een adequaat antwoord. Ook grote en meer complexe advies-

Het Legal Service Center van USG Legal biedt de juridische

vragen behandelen wij vakkundig en efficiënt. Zo bieden we u een goed

kennis en capaciteit die u nodig heeft. Onze specialisten

alternatief voor de hoge kosten van het inhuren van een advocaat.

nemen juridische zaken goed en efficiënt van u over. Wij
verwerken in korte tijd grote volumes van gedegen kwaliteit.

Werving en Selectie

Deskundig en snel. Flexibel en kostenefficiënt. Als ú dat wilt,

USG Legal zorgt dat de juiste jurist bij u in dienst komt. Door onze

werken wij op basis van een resultaatverplichting en fixed-fee

jarenlange ervaring zijn wij voor u dé partner voor ervaren juridische

tarieven.

professionals. Zeker ook op executive search-niveau. Uiteraard nemen
wij uw wensen en uw organisatie als uitgangspunt. Want alleen zo

Veelgevraagde oplossingen

leveren we écht maatwerk.

Claims afhandelen: vertragingsclaims voor luchtvaartmaat
schappijen, klachtentrajecten en effecten lease procedures,

Flexpools

woekerpolissen bij verzekeraars.

Behoefte aan flexibele juridische ondersteuning? Maar weet u niet altijd

Dossiers afhandelen: aansprakelijkheidsrechtszaken,

precies wanneer en hoeveel extra capaciteit u nodig heeft? De flexpools

ambtenaren- en arbeidsgeschillen, bezwaarschriften, letsel

van USG Legal bieden uitkomst. Wij stellen een flexpool samen die

schade, pensioenrecht, rechtsbijstand, sociale zekerheid.

bestaat uit juristen met het juiste profiel en die beschikken over de

Flexibele oplossingen bieden: flexpools, trainingen, legal

juiste expertise. Bovendien zijn onze juristen allemaal bij u ingewerkt,

scans, docentenpools recht en aanverwante vakken voor

voordat zij voor u aan de slag gaan.

hogescholen.

Het werkt eenvoudig: zodra u extra capaciteit nodig heeft, springen
onze juridische specialisten bij. Onze inzet kunt u op ieder moment
opschalen of afromen. Het werken met flexpools is transparant,
kostenefficiënt en biedt u precies de flexibiliteit die u nodig heeft.

Aanvullende diensten
Een greep uit onze aanvullende diensten:
> Op-maat-bedrijfstrainingen
Bijvoorbeeld trainingen op het gebied van veranderende wet- en regel
geving, arbeidsrecht, bestuursprocesrecht, letselschade, pensioen
recht en sociaal zekerheidsrecht. Altijd actueel en toegesneden op
uw bedrijf en medewerkers.
> Quickscans
Scans op verschillende rechtsgebieden. Na deskundige uitvoering
ontvangt u een rapport met conclusies en aanbevelingen.
>	Abonnementen
Advies of juridische bijstand bij procedures tegen sterk gereduceerde
tarieven.

Uniting Expertise, Accelerating Ambitions

Zó maken wij
het verschil
voor u

alle winden mee. Integendeel. Onze specialisten signaleren, wegen af
en reageren met veerkracht op nieuwe ontwikkelingen. En dat verschil
ervaart ú.

Duurzame partnerships
USG Legal koestert de partnerships met onze opdrachtgevers,
juristen, advocatenkantoren en divisiecollega’s van USG Professionals.
Wij geloven in duurzame en sterke persoonlijke relaties. Want dat is
volgens ons dé basis voor de beste dienstverlening. En voor het succes
van alle partners met wie we samenwerken.

Van alle markten thuis
De expertise van USG Legal is veelzijdig en specialistisch.
Onze klantenkring is dan ook breed:
> Bedrijven
Als marktleider werken wij voor uiteenlopende kleine en grote
ondernemingen, zoals bedrijven in de zakelijke dienstverlening,
het MKB, luchtvaartmaatschappijen en (rechtsbijstand)verzekeraars.
> Overheid
Al zo’n 20 jaar werken wij voor de publieke sector. Waaronder
gemeenten, ministeries, provincies, publieke uitvoeringsinstanties,
waterschappen en zelfstandige bestuursorganen (zbo’s).
> Not-for-profitsector
Tot onze klantenkring behoren onder meer maatschappelijke
organisaties, onderwijsinstellingen, vakbonden en zorginstellingen.

Juridisch topnetwerk
Het topnetwerk van USG Legal bestaat uit ± 200 juristen in vaste dienst,
een eersteklas bestand van ± 5.000 juristen en een groot netwerk van
freelance juristen. Bovendien hebben wij partnerships met
advocatenkantoren door heel Nederland. Zo voorzien wij u altijd van
de juiste juridische expertise.

Een stap verder gaan
Altijd de beste juridische dienstverlening bieden. Dat doen wij graag bij
USG Legal. Door hoge verwachtingen steeds weer te overtreffen. Onze
juridische specialisten zijn inhoudelijk zeer deskundig en kijken verder
dan sec het juridische aspect. Bovendien zijn zij pragmatisch ingesteld
en blijven zij zichzelf graag ontwikkelen. Wij investeren dan ook volop in
kennis en training. Natuurlijk zijn ook onze commerciële professionals
nauw bij uw business betrokken. De meesten hebben een juridische
achtergrond. Klanten zien in hen dan ook volwaardige gesprekspartners.

Solide factor in dynamische markt
Al sinds 1993 voorziet USG Legal organisaties van excellente juridische
expertise. De juridische sector wordt steeds veelzijdiger.
Enerzijds door meer specialisatie. Anderzijds door standaardisatie en
procesoptimalisatie. In deze diffuse markt zijn wij dé betrouwbare en
allround gespecialiseerde partner. Wij waaien dan ook niet met

Uniting Expertise, Accelerating Ambitions

USG Legal Professionals stelt klanten in staat zich te focussen op hun
kernactiviteiten. Door partnerships aan te gaan waarbij wij onze brede juridische
expertise zowel op inhoudelijk als procesmatig vlak inzetten. Dit doen wij door
een breed dienstenaanbod. En met betrokken en pragmatische specialisten.
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