Lyndsey Daman, studente Radboud Universiteit

Dagvoorzitter Rens de Jong, BNR Radio
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Alexandre Janssen, Change-Workx

Christina Wiertz-Wezenbeek, rechtbank Oost-Brabant

Actueel

Legal Valley

Hoe ziet de jurist van de toekomst eruit?
‘Het is niet de sterkste die overleeft noch de meest intelligente, maar degene die zich het beste aanpast
aan verandering’, zei Darwin. De jurist van de toekomst profileert zich daarom bij voorkeur als een T-shaped lawyer, die brede kennis combineert met een diepgaand juridisch specialisme.

M

inister Sander Dekker,
hoogleraren, rechters,
advocaten, officieren,
juristen en studenten
bogen zich tijdens het Legal Valley Congres dat in april in Arnhem
werd georganiseerd, over de vraag
hoe de jurist van de toekomst eruitziet. Door de digitalisering ondergaat het vakgebied van de jurist op
korte termijn grote veranderingen.
De klassieke, conservatieve jurist
moet daarom plaatsmaken voor de
T-shaped lawyer, een juridisch specialist die tevens breed onderlegd is.
De jurist van de toekomst omarmt
de voortschrijdende techniek, waardoor zijn werk inhoudelijk interessanter wordt.

Samen kom je verder
Legal Valley verenigt professionals
uit alle lagen van het juridische
speelveld: van provincie tot gemeenten en van universiteit en studenten tot ondernemers. Legal Valley sluit daarmee aan op het sterke
innovatieve karakter van de regio
Arnhem-Nijmegen-Wageningen,
de health-, food- en energyvalley die
vraagt om juridische begeleiding op
hoog niveau. “Alleen ga je sneller,
maar samen kom je verder.” Met die
woorden opende Clemens Cornielje, Commissaris van de Koning in
Gelderland het tweede congres van
Legal Valley in Musis te Arnhem.

Geen Nokia
“Er is een kloof tussen wat de maatschappij van het juridische systeem
vraagt en wat dat systeem biedt,”
aldus minister Sander Dekker van
Rechtsbescherming. Hij uitte zijn
bezorgdheid over de groeiende
kloof tussen de snelle maatschappij en de nog grotendeels conservatieve juridische sector. “Word geen
Nokia,” waarschuwde de minister.
Hij vergeleek de klassieke jurist met
een Nokia-telefoon: door en door
betrouwbaar en niet kapot te krijgen, maar al snel ingehaald door de
smartphone. “Zoals Nokia te veel
gericht was op bellen, heeft onze
rechtspraak een te scherpe focus op
het rechterlijke vonnis. Dat vonnis
lost echter het onderliggende pro-

bleem niet op. Als het vermogen
om geschillen op te lossen afneemt,
neemt de maatschappelijke relevantie van de rechtspraak af. Dat is
alarmerend want het tast het fundament van de rechtsstaat aan.”
De kloof zal overbrugd worden,
zegt Dekker, de vraag is alleen door
wie. ”Worden e-Courts de Uber van
de juridische sector of zijn we in
staat om te innoveren? Dat vraagt
om dejuridisering, doelgerichte
conflictoplossingen om escalatie te
voorkomen en kortere, simpelere
procedures. Hoe groter het aanpassingsvermogen, hoe geringer de
kans dat de jurist Nokia achterna
gaat. Het kabinet zal vernieuwing
aanjagen, sturen en reguleren waar
nodig.” Hoewel de digitalisering

minister Sander Dekker
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Steven Bartels: “De techniek kan de jurist veel werk
uit handen nemen en dat moet niet gezien worden als
een bedreiging, maar als een kans. Het werk dat de jurist
van de toekomst gaat doen, wordt daardoor namelijk
alleen maar interessanter.”
van de rechtspraak nu door de minister on hold is gezet, gaf hij aan
dat dat slechts een korte pauze is ‘tot
alle neuzen dezelfde kant op staan’.

Robotadvocaat
Minister Dekker en ook de andere
sprekers zoals Christa Wiertz-Wezenbeek (president van de rechtbank
Oost-Brabant), Alexandre Janssen
(innovator bij Change-Workx) en
Steven Bartels (hoogleraar aan de
Radboud Universiteit) gaven aan
dat de technologische ontwikkelingen hard gaan. Janssen: ”Vraag je
als jurist af of wat je nu doet, tegemoetkomt aan wat de maatschappij
van je vraagt. Ben je tevreden als je
een goed jaar hebt gedraaid of werk
je aan een visie die omschrijft waar
je over twintig jaar wilt staan?” Robotadvocaten kunnen bewijsstukken tweeduizend maal sneller doorzoeken en softwareprogramma’s
kunnen met bijna 80% zekerheid
de uitkomsten van rechtszaken
voorspellen. Google maakt kennis
openbaar en websites als DoeHetZelfNotaris.nl en Overeenkomsten.
nl bieden particulieren en ondernemers de kans om zelf juridische
documenten op te stellen. Daardoor
ziet men dat procedures sneller, gemakkelijker en ook goedkoper kunnen. Bartels: “De techniek kan de jurist veel werk uit handen nemen en
dat moet niet gezien worden als een
bedreiging, maar als een kans. Het
werk dat de jurist van de toekomst
gaat doen, wordt daardoor namelijk
alleen maar interessanter.”
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Empatisch vermogen
Die jurist van de toekomst is een
T-shaped lawyer: met diepe kennis van het recht en vaardigheden
in andere disciplines. Empathisch
vermogen, razendsnel kunnen
analyseren en de menselijke maat
bieden de rechtenstudent van nu
fantastische kansen. Hoogleraar
Steven Bartels: “Vroeger volgde je
als rechtenstudent geen vakken als
mediation. Nu wordt dat standaard
aangeboden en de maatschappij
heeft daar ook behoefte aan. De
jurist van nu verandert om meerwaarde te kunnen blijven leveren
aan de maatschappij. De rechtenfaculteiten moeten hun studenten
daarvoor klaarstomen met andere
opleidingen en een andere mindset.
Onze faculteit vraagt zich dan ook
continu af wat we anders moeten
doen. We willen namelijk allemaal
voorop blijven lopen.”

Preventieve rechtspraak
Christa Wiertz-Wezenbeek onderzocht de kenmerken van de jurist
van 2030 in de VS: “De meerwaarde
van de jurist van de toekomst ligt
in empathie en preventieve rechtspraak. Software kent geen gevoelens en kan bijvoorbeeld niet
voorkomen dat iemand vaker in
aanvaring komt met de wet. Wij
kunnen ons wel richten op duurzame oplossingen van problemen
door perspectief en hoop te bieden
aan mensen. De buurtrechter in
Brooklyn die beklaagden ook direct
doorverwijst naar hulpverlening,
is daar een voorbeeld van. In Eind-

hoven gaan we deze werkwijze ook
onderzoeken. Het is nog niet te laat
om de nieuwe kaders te bepalen,
dus beweeg met de buitenwereld
mee en get out of your chair.”

Volop kansen
“De jurist van de toekomst zit vol
kansen,” aldus Fred Hammerstein,
voorzitter van Legal Valley. “Innovatie is een must en de jurist van de
toekomst moet goed aansluiten op
de digitale toekomst.” De T-shaped
lawyer heeft vooral strategisch inzicht en kan proactief adviseren. In
dat alles krijgen zij ondersteuning
van de techniek: de digitale innovaties. Met artificial intelligence
kan de jurist van de toekomst zich
dus nog verder ontwikkelen tot
specialist en wordt zijn rol steeds
belangrijker. De techniek is een belangrijke tool die routineklussen uit
handen kan nemen en de jurist kan
zich daardoor richten op de interessante vraagstukken. De juristen van
de toekomst zijn creatieve, communicatieve mensen die razendsnel
kunnen analyseren. Het menselijke
contact zal binnen al deze ontwikkelingen alleen maar belangrijker
worden.”
Bekijk het videoverslag van het
Legal Valley congres via https://
legalvalleynederland.nl/congresmaatschappij-recht/
Op 11 oktober is er weer een
juridisch kenniscafé van Legal
Valley. Zie p. 9

Populaire werkgever
Afgelopen juli heeft Dirkzwager in twee onafhankelijke onderzoeken de vierde plaats behaald in de
top tien van de meest populaire (juridische) werkgevers. In beide onderzoeken (van respectievelijk Universum en Sdu/Berenschot in Advocatie Magazine)
betekende dat een flinke stijging voor het kantoor
ten opzichte van voorgaande jaren. Het Advocatie
Magazine vermeldt dat 21% van de rechtenstudenten het liefst bij Loyens & Loeff wil werken. 17%
geeft de voorkeur aan Dirkzwager. In het tweede
onderzoek (van Universum), dat ook andere werkgevers dan advocatenkantoren in de keuzelijst opneemt, staat de Rijksoverheid op de eerste plaats.
Dirkzwager behaalt er de respectabele vierde plek
en staat daarmee boven bedrijven als Google, Apple, De Belastingdienst en Heineken.

In Casu

Prinsjesdagbijeenkomst Nieuwe stijl
Op 19 september a.s. is het weer zover: dan organiseert Dirkzwager in samenwerking met KPMG en de
Rabobank zoals elk jaar de Prinsjesdagbijeenkomst
Arnhem/Nijmegen, maar deze keer in nieuwe stijl.
Dat betreft niet zozeer de inhoud, als wel de aanpak. De bijeenkomst is kleinschaliger van opzet en
exclusief voor bestuurders en ondernemers. Ook de
locatie is nieuw: Fort Lent aan de Bemmelsedijk in
Nijmegen. Het sprekerspanel van 2018 bestaat uit
dagvoorzitter Rens de Jong (radio- en tv-presentator), Mathijs Bouman (econoom en journalist), Ben
Woldring (internetondernemer en directeur Bencom
Group) en Alexandra Dumitru (econoom RaboResearch Global). Na de gebruikelijke toelichting op de
Miljoenennota door Mathijs Bouman gaat de dagvoorzitter aan tafel met de verschillende gastsprekers, waarbij nieuws, amusement en informatie de
revue passeren. Meer informatie: https://prinsjesdagbijeenkomstarnhemnijmegen.nl/

Pre-Crime

Er staat weer een juridisch kenniscafé van Legal
Valley op de agenda. Op donderdag 11 oktober
vanaf 15.00 uur zijn de juristen van Gelderland
welkom op deze bijeenkomst, waarvan de organisatie deze keer in handen is van het Openbaar
Ministerie in samenwerking met het InScience
Filmfestival. Zij verzorgen een speciale editie van
het kenniscafé: in het nieuwe Focus Filmtheater
in Arnhem wordt de film Pre-Crime vertoond.
Een film die ingaat op de mogelijkheid om met
geavanceerde technieken en algoritmes te voorspellen of iemand een misdaad pleegt. Aansluitend volgt er een discussie over dit onderwerp
met experts van het OM en de aanwezigen. De
middag wordt rond 17.30 uur afgesloten met een
borrel. Meer informatie en aanmelden: https://
legalvalleynederland.nl/juridisch-kenniscafe
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