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tANKIERS, FINANCIEEL EXPEtTS EN JURIST OVER DE NIEUWE PROFESSIONAL 

Mens + machine 
Precies op Backto tlie Future Day komen bankiers, financieel en fiscaal adviseurs, accountants en een jurist samen 
om een blik in de toekomst te werpen. Hoe ziet hun vakgebied er over pakweg tien jaar uit? Wat valt er allemaal te 

automatiseren en wat absoluut niet? 

y\foensdag 21 oktober 2015. Het is 
de datum die dr. Emmett Brown 
in sciencefictionfilm Back to the 

Future I I op zijn tijdmachine instelt. Brown, 
Marty McFly en vriendin Jennifer willen het 
jaar 1989 verlaten om de toekomstige familie 
McFly voor onheil te behoeden. De wereld 

waarin ze belanden, kent vingerafdrukscanners 
en mobiel betalen (check!), skype (check!), 
virtual-reality-brUlen, flatscreens, draadloze 
videogames, vliegende camera's en zwevende 
skateboards (check!). De cinematografische 
voorstelling van vliegende auto's klopt half, 
maar dat is een kwestie van technische 
finetuning en regelgeving in onze tijd. De 
PAL-V ONE fl}dng car, geproduceerd aan de 
rand van de Biesbosch, in Raamsdonksveer, 
krijgt in elk geval internationaal veel aandacht. 
Alleen de food hydrator uit Back to the Future 
I I slaat de plank mis. Daarentegen kunnen we 

eten uit een 3D-printer halen. 
Zelfs het tijdstip waarop de tafelgasten 
discussiëren in het Dordtse hoofdkantoor van 
Verstegen accountants en belastingadviseurs, 
komt overeen met de tijd waarop Marty 
McFly in 2015 arriveerde: 16.29 uur. De 
gespreksonderwerpen zijn echter serieuzer van 
aard, want de sci-fi-klassieker ging uiteraard 
niet in op de arbeidsmatige gevolgen van al 
dat digitaal vernuft. De universiteit van Oxford 
deed dat wel in 2013. Oxford onderzocht 
meer dan 700 beroepen in de VS, koppelde ze 
aan automatiseringsperspectieven en kwam 

tot de schrikbarende conclusie dat bijna de 
helft in 2033 kan worden vervangen door 

een programma. In het rapport The Future of 
Employment zetten de onderzoekers onder 
andere de boekhouder, administratief en 
juridisch medewerker, auditor en accountant 
op het lijstje met bedreigde beroepen. 

T R A D I T I O N E L E K A N T V E R D W I J N T 

Is dat een ongegrond doembeeld of 
onomkeerbare realiteit? Zoals zo vaak, ligt 
de waarheid ergens in het midden, stelt een 
aantal deelnemers aan het rondetafelgesprek. 
"Software neemt het cijferwerk uiteindelijk 
over", geeft Jan-Willem Bozuwa (Ten Raede 
Groep) aan. "Onze toegevoegde waarde 
zit in het betekenis geven aan cijfers, ze te 
analyseren voor bedrijven. Op dat gebied zie ik 
juist een grotere rol voor financieel en fiscaal 
adviseurs weggelegd. We gaan waarschijnlijk 
ook meer samenwerken met banken. Het 
bankwezen en financieel advies zijn nu strikt 
gescheiden, maar in de toekomst maken ze van 
eikaars kennis gebruik." 
Ook Cor Stapel (Schipper Groep) verwacht 

dat de traditionele kant van het vak 
verdwijnt en dat de accountant vooral een 
sterke adviesfunctie vervult. "We helpen 
ondernemers hun visie te realiseren, cijfers 
en trends dienen daarbij als fundament. 
De accountant begeleidt bedrijven bij het 
maken van strategische en operationele 
keuzes op weg naar hun einddoel. Dat vergt 
de nodige creativiteit in denken en handelen. 
Programma's zie ik als gereedschap dat 
gaandeweg wordt verfijnd. Zeer welkom ter 
ondersteuning van onze adviesrol." 

W E T V A N M O O R E N O G A C C U R A A T 

Toch volgen de ontwikkelingen elkaar in zo'n 

rap tempo op, dat nu gerespecteerde beroepen 
binnen afeienbare tijd zijn verdwenen, stelt 
Adriaan Elenbaas (ABN AMRO). Hij haalt in 
dat verband de Wet van Moore aan, het gegeven 
dat de snelheid van de chips in onze computers 
zich elk anderhalfjaar blijft verdubbelen. "De 
Wet van Moore is een halve eeuw oud en nog 
altijd accuraat. Je kunt dan ook voorspellen dat 
automatisering op den duur veel jobs overbodig 
maakt. Aan de andere kant komen er weer 

beroepen bij. Volgens trendwatcher Adjiedj Bakas 
zullen expertises elkaar steeds sneller opvolgen, 
er ontstaan banen waarvan we het bestaan nu nog 
niet kunnen vermoeden." 
Zoals de dataregisseur en data-analist, reageert 
Evert de Gijsel (ING). "Ook een verbinder 
als Martijn Aslander spreekt van een enorme 
versnelling in de ontwikkehng van technologie. Er 
ontstaan nu dermate krachtige zoekmachines, die 
in een fractie van seconden de meest complexe 
informatie tevoorschijn halen, dat ze zelfs een 
wezenlijke bedreiging zijn voor hoogstaande 
beroepen. Als je jurisprudentie in no-time kunt 
oproepen, vergelijken en analyseren, hebje geen 
jurist nodig." 

W A T S O N I S G E E N M E E S T E R K O K 

Wie krachtige database zegt, zegt IBM Watson, 
een systeem dat inmiddels voor de zakelijke 
markt beschikbaar is. Een voorioper van 
Watson, genaamd Deep Blue, versloeg in 1997 
schaakgrootmeester Garri Kasparov nipt, maar 
ging een jaar eerder roemloos ten onder. 
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RONDEIAFEL W 
Deep Blue kon dan wel onvermoeibaar 

talloze berekeningen maken, hij miste het 

vermogen afleidingsmanoeuvres te doorzien. 

Supercomputer Watson raadpleegt niet alleen 

naslagwerken, boeken, rekenmodellen en 

artikelen, de computer interpreteert spreektaal 

op de juiste wijze en herkent typisch menselijke 

trekjes als ironie. Watson nam in 2011 gedurende 

drie dagen deel aan de qtiiz Jeopardy! en versloeg 

twee voormalige topspelers met gemak. Het 

systeem bleek echter niet onoverwinnelijk, 

twee weken later werd tegen een Amerikaans 

congreslid verloren. 

Cees Brandwijk (BenderBrandwijk) was meer dan 

dertig jaar geleden manager bij IBM. Ook in die 

beginfase van de informatietechnologie werden er 

al baanbrekende resultaten geboekt. "We waren 

echte pioniers en je zag toen al min of meer waar 

het naartoe ging. Nu ik er decennia uit ben, heb 

ik bij wijze van spreken moeite om mijn iPhone te 

bedienen, kennis veroudert heel snel. Maar het is 

onvoorstelbaar wat jonge ambitieuze techneuten 

nu bereiken. We werken samen met de Club van 

Delft, een netwerk van wetenschappers, en die 

weet overal de juiste informatie vandaan te halen 

en te analyseren." 

Programma's kunnen verzamelen, interpreteren, 

delen, maar een Watson met fingerspitzengefiihl 

bestaat vooralsnog niet, zegt Gert Jongeneel 

(Jongeneel Advocaten). "En dat heb je nodig om 

als jurist een klant werkelijk vooruit te brengen. 

Een goed receptenboek en dito kookgerei leveren 

nog geen meesterkok op. Het vak vraagt ook om 

de nodige veerkracht, omdenken en het vermogen 

om verrassende combinaties te maken. Je kunt 

daarbij niet uitsluitend vertrouwen op systemen. 

Daarnaast speelt de vraag of we zulke grote 

aantallen juristen in de toekomst nodig hebben. 

Het vak beweegt mee met de veranderingen." 

De Watsons van deze wereld mogen echter onder 

geen beding worden onderschat, voegt Jan-

Willem Bozuwa toe. "Er bestaat al software die 

software ontwikkelt. Daar zijn wij niet eens meer 

voor nodig." 

MENSELIJKE TUSSENKOMST VEREIST? 
Het is niet verrassend dat beroepen die bij 

uitstek om sociale intelligentie vragen, zoals 

psycholoog en communicatiemanager, volgens 

de Oxfordonderzoekers nog niet al te veel 

risico lopen. Software mag dan efficiënt zijn, 

warm en vertrouwd gezelschap is het niet. 

Soms is menselijke interactie zelfs een eis. 

Gert Jongeneel wijst op de rechtelijke macht in 

Nederland. "In principe zou je één rechtbank 

met gespeciahseerde rechters kunnen creëren, 

maar daar vrii dit conservatief bastion niet aan. 

Zo is het ook met digitalisering van het recht. 

Natuurlijk moet privacy zijn gewaarborgd, maar 

de stukken moeten nu op zo'n ingewikkelde 

manier worden aangeleverd, dat het volgen van 

een cursus noodzakelijk is. Dat kun je echt niet zo 

maar iedereen laten doen." 

Over het nut en de noodzaak van menselijke 

tussenkomst in de financiële sector lopen de 

meningen uiteen. Edzo van den Berg (Verstegen) 

beschouwt de spreekwoordelijke klik met klanten 

als onderscheidend vermogen. "Opdrachtgevers 

vinden het mooi dat we digitaal zijn, maar 

ze blijven klant vanwege de persoonlijke 

benadering." Evert de Gijsel ziet tegengestelde 

bewegingen -"Veel gaat digitaal, maar de 

behoefte aan face-time blijft"- en Adriaan 

Elenbaas uit zijn twijfels. 

"Zalando groeit als kool en er is nul direct 

contact. Online bank Knab, idem dito. Ook wij 

dachten aanvankelijk dat persoonlijk contact 

belangrijk zou zijn, maar dat bleek niet het geval. 

Met name jongeren zitten er niet op te wachten. 

Alles verloopt via de smartphone, ze denken heel 

anders over sociaal samenzijn." 

Het van oorsprong Zweedse Handelsbanken 

roeit wat dat betreft tegen de stroom in, de bank 

opent juist kantoren in stad en streek. Dat wordt 

zowel door jongeren als door klanten op leeftijd 

gewaardeerd, vertelt Peter Bot (Handelsbanken). 

"Natuurlijk hebben we ook digitale services, maar 

klanten geven aan dat ze de fysieke nabijheid 

van hun bank prettig vinden. Het kantoor is 

ook meteen de bank, met zijn eigen regionale 

klantenkring. Je kunt er gewoon binnenlopen." 

VAN HET BANCAIR INFUUS AF 
Hoe gaat het verdienmodel van financiële 

instellingen er in de toekomst uitzien als 

specifieke data voor de massa bereikbaar zijn? 

De grootste bedrijven bieden hun basisdiensten 

immers gratis aan, merkt Jan-Willem Bozuwa 

op. Zie Google. Peter Bot spreekt van een 

'nul-beweging': diensten waar je voorheen voor 

moest betalen, zijn nu gratis online te vinden. De 

vraag is ook hoe kredietverlening eruit komt te 

zien, vult Cees Brandwijk aan. "Blijft de bank de 

belangrijkste financier of gaat stapelfinanciering 

met meer betrokkenheid van partijen een flink 

deel overnemen?" 

Bankfinanciering verdwijnt niet, maar gaat er 

zeker anders uitzien, antwoorden de aanwezige 

bankiers. Een nieuwe crisis als in 2008 moet 

hoe dan ook worden voorkomen, dus een 

onafgebroken druppelend "bancair infuus', zoals 

voor die t i jd wel gebruikelijk 
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voorkomen, dus een 

ï l end Isancair infuus' , zoals 

voor die t i j d wel gebruikelijk was, zit er niet 

meer in . Peter Bot: "We zetten wellicht nog een 

stapje terug ten opzichte van de huidige situatie, 

want de nieuwe, strengere regelgeving voor het 

bankwezen moet de risico's verder inperken. 

Gestapelde financiering, een samenstelUng van 

alternatieve financieringsvormen en eventueel 

bankkrediet, gaat de n o r m worden. Dat l i j k t me 

een pr ima ontwikkeling." 

Cor Stapel ziet een nieuwe rolverdeling. 

"Voorheen dachten we dat banken 

accountantskantoren zouden overnemen, maar 

nu b l i j k t het bi jna andersom te z i jn . Bankiers 

komen naar accountants om financieringen te 

bespreken en deze b i j verschillende part i jen 

onder te brengen." 

INFORMATIE- EN FINANCIERINGSMAKELAARS 
Financieel dienstverleners groeien onmiskenbaar 

naar elkaar toe, zegt Adriaan Elenbaas. "De beste 

oplossing voor de ondernemer staat ui teindeli jk 

voorop. De venvachting is dat er, grofweg, een 

splitsing i n de markt ontstaat tussen big-data-

companies die zich op betalingsverkeer richten 

en informatie verkopen en bedrijven die zich 

met financiering bezighouden. Er komen dus 

informatie- en financieringsmakelaars." 

I N G werkt inmiddels samen met onder meer 

Kabbage, een p la t form voor leningen aan 

kleinere bedrijven, en i n het buitenland met 

crowdfunders als KissKissBankBank en Seedrs. 

Kredietverstrekking kr i jg t naar inzicht van 

Evert de Gijsel equity-achtige vormen. "Dat is 

het model van de toekomst. Als bank moeten 

we veel sneller gaan innoveren, het mag geen 

stroperig traject van jaren meer z i jn . We laten 

ons dan ook inspireren door Google en werken 

i n tribes, quads en chapters, kleine teams die de 

complete verantwoordelijkheid voor een project 

dragen en di t i n een snelle spurt afronden. 

Banken moeten relevant bl i jven. We wil len 

kennispartner van bedrijven zi jn , ze challengen 

op businessmodellen." 

NIET OM DE KNIKKERS 
De financiële sector w i l ook wel sneller innoveren, 

aangezien ze de hete adem van fintech-bedrijfles 

i n de nek voelt. Deze startups, zoals Bunq, 

eyeOpen en Hypotheek24, richten zich op een 

aantal onderdelen, niet meer op het complete 

financiële pakket, en hebben innovatie continu 

op het netvhes staan. Ze laten zich ook niet 

afremmen door privacyperikelen. Het grote 

publiek heeft immers een hogere acceptatiegraad 

ten opzichte van deze jonge honden, en 

technologische toppers als Google en Apple i n het 

algemeen, dan voor systeembanken. 

Het speelveld is ongelijk, constateert Cees 

Brandwijk, maar niet alleen vanwege de algemene 

mening. "Veel innovatieve startups doen mee 

vanwege het spel, ze spelen niet om de knikkers. 

Mocht het mis gaan, dan beginnen ze gewoon 

weer iets anders. De gevestigde orde moet dus op 

een heel andere manier gaan ki jken." 

Concurreren heeft vanwege die wendbaarheid 

ook niet zoveel zin, samenwerking is volgens Cor 

Stapel de sleutel tot succes. "Klein is het nieuwe 

groot. De effecten zie je overal om je heen. Pas 

geleden heeft een 15-jarig jochie een nieuwe 

ingenieuze versie van Popcorn Time bedacht en 

stelt daarmee de filmindustrie voor een probleem. 

Overheden gaan er tegenin, maar het is niet tegen 

te houden. Het is beter om jonge innovatieve 

spelers toe te laten en hun kennis te benutten." 

Talent binnen de eigen organisatie de ruimte 

geven, is volgens Edzo van den Berg ook een 

manier om innovatiekracht aan te wakkeren en 

te behouden. " K i j k eens naar de bedrijfscultuur, 

is daar plek voor inbreng die a fwi jk t van het 

gangbaar beleid? Je kunt ideeën afdoen als 

luchtfietserij , maar luisteren werkt vaak beter. 

Haal het goede eruit en geef mensen de vr i jhe id 

om ideeën i n te brengen." 

DE PIJNLIJKE TUSSENFASE 
Uiteraard kan niet iedereen meteen mee op de 

data-driven arbeidsmarkt, zeggen de tafelgasten. 

Er zal ongetwijfeld een p i jn l i jke tussenfase 

aanbreken, een periode waarin een groep 

moet knokken voor z i jn inkomen. Die duurt 

totdat de kennismaatschappij is volgroeid en 

er een eerlijk vangnet -"het leefbaarheids- of 

participatie-inkomen, waar i n r u i l een sociale 

bijdrage wordt geleverd"- is ontstaan. "Ook het 

middenmanagement k r i jg t tot die tijd klappen 

te verwerken", merkt Gert Jongeneel op. "Die 

laag is dadelijk niet meer nodig. We hebben nu 

veel hoogopgeleiden, maar er is nog te vaak een 

mismatch." 

Edzo van den Berg verwijst naar een artikel dat i n 

het kader van Back to the Future Day verscheen. 

Thema: verdwenen beroepen. " I n de recente 

geschiedenis z i jn er al heel wat onvervangbaar 

geachte beroepen door de tijd ingehaald. 

Iedereen maakte zich daar ernstig zorgen over, 

maar uiteindeli jk is er geen aanhoudende 

massale werkloosheid ontstaan. Het ging om een 

tijdelijk effect, hoe p i j n l i j k ook, maar we wisten 

a l t i jd weer mee te bewegen. Dat zal ook n u het 

geval z i jn ." « 


