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Flexibel worden!
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En jullie? 
a. 1e jaars 
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c. 3e jaars 
d. 4 en meer 
e. Raad van Toezicht, Dekens
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De toekomst komt dichtbij



Wordt pas duidelijk als je achteruit kijkt……



Wat is uw kennis van het verleden? 



Twitter dateert van….

A. 2006 
B. 2007 
C. 2008



Hoe kun je de toekomst in kaart brengen?



Disruptive Technologies, CC



Kijk naar de cd-speler…



Het digitale fototoestel… 



Het downloaden van muziek…



Wat zijn de maatschappelijke trends die ons 
zullen beïnvloeden?

  Gratis kennis komt beschikbaar; innovatieve toepassingen 
- Er valt werk weg en er komt werk bij 

- We leven in een wereld van overvloed; 
- We hebben minder grip op cliënten 
- Uw workload is onvoorspelbaarder. 

 ‘Mag ik een sabbatical’ vroeg de stagiaire?



Welke trend bedreigend voor 
advocatuur?

 1. onvoorspelbaarheid werk 
 2. prijsdruk 
 3. digitalisering 
 4. alternatieve aanbieders.



I      Gratis kennis 

!
❖ Veel kennis gratis beschikbaar; 
❖ Jongeren willen voor een heel aantal diensten 

niet meer betalen; 
❖ Welke cd’s verkopen nog goed?



II  er valt werk weg en er komt werk bij

❖ Linksbreinig werk en  
   rechtsbreinig werk. 

!
❖ Links kan vervangen  
   worden, rechts niet/veel  
    moeilijker.



III  een wereld van overvloed

❖ Hoe kiest u een tandarts?  
   Slager? 
❖ Een fles shampoo? 
!

!
❖ Heeft u zo’n cliënt?



IV en V Pieken en dalen, seizoenen.

!
❖ Onvoorspelbaarheid 
❖ Hoe vul je de rustige perioden? 
❖ Wanneer doe je je bijscholing? 
❖ En bij dat alles ……prijsdruk! 
❖ You Tube video, Riverview 

!
❖ Van Hollywood naar Bollywood

http://www.youtube.com/watch?v=js3N8e8InnY
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VI   Een yogaruimte op kantoor?

❖ Andere visie op werken 
❖ Millenials onderzoek 
    van PWC; 
❖ Loyalty lite 
❖ Work life balance 
❖ Wanderlust 
❖ Generational tensions



Recessie versterkt veranderingen

❖ Trends waren er latent al 
!

❖ Recessie is katalysator. 
!

!
!

 



U moet nieuwe zintuigen aanleren 

design

verhaal

symfonie

empathie

plezier

zingeving



Welk zintuig gaat u ontwikkelen?

A. design 
B. verhaal 
C. symphonie 
D. empathie 
E. plezier 
F.  zingeving



Jullie moeten verslaafd worden aan LSD

❖ Dat gaat helpen. 
!

❖ Hoe ziet de  
   Nespressoformule er uit?



Toekomst= Survival of the most adaptive

❖ Dat vraagt om creativiteit. 
!
❖ Waarom is creativiteit moeilijk voor u? 



Wat nu? Ietsisme!

!

Flexibele schil 
Efficiency slag 
Digitalisering, gratis modellen 
Social media inzetten 
Vaardigheidstrainingen volgen 
Brainstormen op kantoor
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