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De jurist van de toekomst moet zich aanpassen aan de leefwereld van de toekomst en de 
toekomstige samenleving. De online levende jongeren van nu zullen opgroeien en later hun recht 
online gaan zoeken. Een gedigitaliseerde samenleving vraagt om een online jurist. Daarom denk ik 
dat het gebruik van sociale media een absolute must is voor de jurist van de toekomst.  
 
Ik ben Lindsey Daman, een student van nu en een jurist van de toekomst. Momenteel studeer ik 
rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit. Naast mijn studie ben ik actief als Rechtspraak Reporter 
voor de Rechtspraak. De Rechtspraak Reporters is een project van de Rechtspraak om het recht 
toegankelijker te maken voor de jongeren. De jongeren worden namelijk maar moeilijk bereikt door 
de Rechtspraak en de jongeren zijn wel onze toekomst. Als Rechtspraak Reporter neem ik een kijkje 
achter de schermen bij de rechtspraak en maak daar vlogs en blogs over. Ik maak dus gebruik van 
sociale media om het recht dichter bij de jongeren te brengen. Waar zie je namelijk nog een jongere 
zonder telefoon in zijn hand?  
 
De Rechtspraak Reporters zijn niet alleen, de laatste tijd zie je ook sommige advocaten maar ook 
rechters die sociale media gebruiken om het recht te verduidelijken voor de burgers. Wel is het zo 
dat dit uitzonderingen zijn en dat het overgrote deel digitalisering vooral ziet als een obstakel en al 
gaat zuchten bij het idee van het aanmaken van een Instagram. Want wat is Instagram? 
 
Maar ik zie de digitalisering als een postieve verandering, het brengt de jurist van de toekomst 
namelijk dichter bij de samenleving. Dit heb ik zelf al als rechtspraak reporter mogen ervaren. Zo heb 
ik een video gemaakt met een strafrechter over het dragen van een enkelband. Deze rechter heeft 
een week een enkelband gedragen om zelf te ervaren hoe dat nou eigenlijk voelt voor de mensen 
aan wie hij een enkelband daadwerkelijk oplegt. Hoe mooi is het dan dat de rechter erachter komt 
dat hij het toch wel zwaar vond om 4 uur lang aan een stopcontact te zitten voor het opladen van de 
enkelband. En hoe tof is het dan dat mensen onder mijn video reageren dat zij dat ook hebben 
ervaren bij de het dragen van de band. Alleen al dit kleine stukje wederzijdse erkenning, brengt de 
maatschappij dichter bij de rechtspraak en dat is de kracht van sociale media.  
 
De jurist van de toekomst kent zeker de kracht van sociale media. Digitalisering van de samenleving 
vraagt om digalisering van de jurist. Hoe anders komt de jurist aan zijn cliënten?  
De jurist van de toekomst maakt zich daarom kenbaar door middel van blogs en vlogs op sociale 
media. Maar de jurist van de toekomst gaat verder dan dat, hij gebruikt social media als vorm van 
juridisch advies. In de digitale wereld van de toekomst hebben mensen namelijk geen zin en tijd 
meer om naar het kantoor van de jurist te komen maar zijn wel voortdurend op zoek naar juridisch 
advies. De oplossing is daarom het online geven van juridisch advies. Online advies past bij de 
snelheid waarin zich mensen bewegen in de toekomst en is effectief. De vraag is alleen in hoeverre 
een ‘facebook live advies’ de vertrouwelijkheid van cliënten waarborgt en of zulke openheid van 
zaken wel gewenst is in de juridische sector. Maar onze supersonische digitale toekomst heeft ook 
daar vast wel weer een oplossing voor. Hoe dan ook zal de jurist van de toekomst zich moeten 
aanpassen aan de toekomstige samenleving en dit lijkt mij een goede eerste stap.  
 
De jurist van de toekomst is dus ontzettend actief in de online wereld. Hij  laat niet alleen zijn dag 
zien op sociale media maar geeft ook daadwerkelijk online juridisch advies.  
 
En dus wil ik deze stelling aan jullie voorleggen:  

In de toekomst wordt jurdisich advies niet meer verkregen op een kantoor, maar gebeurt dit online.  


