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Welkomstwoord Legal Valleycongres ‘De jurist van de toekomst’
Arnhem, 24 april 2018

Dames en heren, ik heet u van harte welkom op het congres De jurist van de
toekomst.
Het tweede congres over maatschappij en recht van Legal Valley.
Een speciaal woord van welkom aan de minister voor Rechtsbescherming,
Sander Dekker.

Legal Valley is ontstaan vanwege de mogelijke verplaatsing het gerechtshof.
Het is goed te constateren dat in het regeerakkoord staat: “Bestaande
rechtbanken en gerechtshoven zullen in beginsel niet worden gesloten.”
Hiermee is ons hoofddoel voor de komende jaren veilig gesteld.

We zijn vandaag te gast in Musis, het multifunctionele ‘huis voor muziek’ van
Arnhem en de regio, en de thuisbasis van Het Gelders Orkest.
Koningin Máxima opende het verbouwde Musis in januari.

Ik ben er trots op dat het één van de twee Arnhemse gebouwen is, die zijn
genomineerd voor de architectuurprijs Beste Gebouw van het Jaar 2018.
Het andere gebouw is het vernieuwde Huis der Provincie, dat koning WillemAlexander in september opende.
Op 18 mei wordt bekendgemaakt welk van de negen genomineerde gebouwen
in Nederland zich Gebouw van het Jaar mag noemen.

2:
U herinnert zich wellicht dat Rozet zich Gebouw van het Jaar 2014 mocht
noemen. Rozet won het toen van het Rijksmuseum. We zijn niet bescheiden in
Arnhem.

Met de oprichting van Legal Valley hebben we de juridische krachten in
Gelderland gebundeld.
Alleen ga je weliswaar sneller, maar samen kom je verder.
En die krachtenbundeling werpt haar vruchten af:
We kijken terug op een geslaagd eerste jaar, met het congres over privacy en
vier goedbezochte kenniscafés.
Daarnaast hebben we in het afgelopen jaar een gezamenlijke vacaturebank
geopend, en is er vandaag ook een werkgeversmarkt.

Naar aanleiding van het vorige congres, heeft de Radboud Honours Academy
een onderzoek gedaan naar cybersecurity en persoonsgegevens in de zorg.
Dit onderzoek is aangeboden aan Aleid Wolfsen van de Autoriteit
Persoonsgegevens.

Vandaag gaan we het met elkaar hebben over De jurist van de toekomst.
Moet de jurist van de toekomst vooral een diepgaande kennis van het recht
hebben, of moet hij juist breed zijn opgeleid?
Binnen de juridische sector wordt flink gediscussieerd over hoe breed of diep
de juridische opleiding moet zijn.

Ik heb geen juridische achtergrond, maar deed biologie en wiskunde aan de
lerarenopleiding.
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Natuurlijk kende ik de T-bone steak en het T-shirt.
In de aanloop naar dit congres heb ik ook de T-shaped lawyer leren kennen:
de jurist die diepgaande juridische kennis paart aan brede kennis van andere
disciplines en academische vaardigheden.
Christa Wiertz, president van de rechtbank Oost-Brabant, zal ons straks meer
vertellen over de T-shaped judge en over innovatie in de rechtspraak.

Bij de provincie Gelderland werken veel beginnende juristen.
Na hun wetenschappelijke studie leiden we hen verder op, om met hun
juridische kennis in gesprek te kunnen met collega’s met een andere expertise.
Met andere organisaties, en met inwoners die niet juridisch onderlegd zijn.
Of je nu in het openbaar bestuur werkt of in de rechtspraak:
we zien en ervaren allemaal hoe de samenleving verandert.
En de jurist verandert mee met die ontwikkelingen.

Alexandre Janssen neemt ons mee in technologische ontwikkelingen,
en de grote snelheid waarmee die zich voltrekken.
Hij richtte Change-Worx op onder het motto ‘Verandering gaat over innovatie,
en innovatie gaat over mensen.’

Heel actueel zijn de ontwikkelingen rond de digitalisering van de rechtspraak.
Daarover schreef minister Dekker vrijdag de 13de april - ik kan het niet helpen aan de Tweede Kamer dat die ‘onontkoombaar’ is:
‘De rechterlijke macht moet met zijn tijd meegaan en kan niet tot in lengte van
dagen alleen op papier blijven werken.’ Einde citaat.
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De minister schreef echter ook dat er eerst aan een aantal voorwaarden moet
worden voldaan, voor hij er meer geld in steekt.

Of e-Court bijvoorbeeld, de rechtspraak via internet.
De Raad voor de Rechtspraak is kritisch, omdat de virtuele rechtbank niet
transparant is of zou zijn.
Het is onbekend wie de rechter is, en de vonnissen worden niet gepubliceerd.

Of blockchain, de technologie die de verkoop van bitcoins, concertkaartjes en
andere transacties mogelijk maakt zonder dat daarvoor een centrale partij
nodig is.
Een technologie die uiteraard ook veel juridische kanten - of, zo u wilt, haken
en ogen - heeft.
Allemaal boeiende ontwikkelingen, die ik absoluut geen recht doe door ze nu
zo snel de revue te laten passeren.
Daarom gaan we gauw van start met het inhoudelijke programma.
Ik wens u allemaal een interessante en aangename middag toe.

