
'Jurist, ga je de strijd aan met machines of help je ze bouwen?' 

Zie de intrede van kunstmatige intelligentie niet als bedreiging, maar als kans. Dat is de oproep aan 
advocaten van Richard Susskind, hoogleraar aan Oxford University en wereldwijde autoriteit op het 
gebied van legal technology ('legaltech') en innovatie in de juridische sector. 

Susskind is in Nederland voor de presentatie van het General Counsel NL (GCN) Benchmark 
Onderzoek. De resultaten van het onderzoek liegen er niet om: de juridische markt innoveert, en 
Nederlandse bedrijven zetten steeds vaker in op technologische hulpmiddelen. 

Ook de juridische branche zal zich over moeten geven aan robotisering, stelt Richard Susskind. 
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Zo houdt momenteel meer dan de helft van de general counsels, zeg maar chefs van 
bedrijfsjuridische afdelingen, zich bezig met nieuwe technologieën om hun dienstverlening te 
verbeteren, een stijging van bijna 20% in de afgelopen twee jaar, zo blijkt uit het onderzoek. 
Tegelijkertijd maakt slechts 31% van hen meer dan 5% van het totale budget vrij voor diezelfde 
ontwikkelingen.  

Maar, net als alle andere sectoren, zal ook de juridische branche zich onvermijdelijk moeten 
overgeven aan de robotisering van bepaalde taken, stelt Susskind.  

Conservatieve branche 

De advocatuur lijdt onder wat Susskind 'the grand bargain' noemt: door ouderwetse structuren 
behouden bepaalde beroepsgroepen hun exclusiviteit op uitvoering van bepaalde taken, en 
rechtvaardigen daarmee impliciet hun aarzelende houding ten opzichte van technologie. 'Het idee 
dat alleen een chirurg goed kan snijden, of alleen een advocaat goed het recht kan toepassen, wordt 
met de opkomst van nieuwe technieken steeds meer achterhaald,' aldus Susskind.  



Legaltech: minder maatpak, meer confectie 

'Patiënten willen geen artsen, ze willen gezondheid. Cliënten willen geen advocaten, ze willen 
juridische hulp.' De aanbieders moeten volgens hem niet uit het oog verliezen waar het uiteindelijk 
om gaat: de beste service bieden aan cliënten.  

'The age of denial' 

Eventuele angst om plaats te maken voor robots, is volgens Susskind onterecht. Het gaat volgens 
hem - althans voor de komende paar jaar - vooral om routinematig werk, dat vaak door juniore 
juristen wordt uitgevoerd, zoals het opstellen en doorpluizen van contracten. 'Technologie biedt hier 
een oplossing, een kans. Het gaat hier niet om vervanging van mensen, maar om verandering van 
hun manier van werken.' 

‘Cliënten willen geen advocaten, ze willen juridische hulp’ 

Maar, op de langere termijn van 30 tot 40 jaar 'zie ik wel dat de technologieën een uitdaging vormen 
voor de dienstverlenende beroepen. Sommigen zien dat als iets positiefs, anderen als negatief. Maar 
er is geen reden om te denken dat advocaten of wie dan ook hier de dans zullen ontspringen. De 
trend is daar niet anders dan in andere sectoren, de juridische sector loopt alleen wat jaren achter.'  

Het begint nu te komen, klinkt het enthousiast uit de mond van Susskind: 'De periode tot 2016 noem 
ik the age of denial. Inmiddels is het wel gedaan met die ontkenning, althans bij advocaten in senior 
posities.' 

Internationale kantoren 

Ondanks de conservatieve aard van het vak, ziet Susskind een toename van het gebruik van 
technologie: 'Vooral de grote, internationale kantoren gaan die kant op. Ze kunnen ook niet anders. 
Het blijven toch ondernemingen die veranderingen in de markt opmerken. Uiteindelijk zijn het 
degenen die stug vast houden aan hun tradities en ouderwetse manieren van werken die achter 
zullen blijven.'  

Hij bepleit een progressievere houding: 'Blijf niet hangen aan tradities, alleen omdat het tradities 
zijn.' 

Overigens is Susskind, afgezien van het feit dat de Angelsaksen volgens hem wereldwijd vooroplopen 
op het gebied van juridische innovatie, onder de indruk van de technologische bereidheid van de 
sector in Nederland: 'In continentaal Europa staat Nederland het sympathiekst tegenover technische 
verandering. Is dat een cultureel ding? Misschien, wellicht heeft het te maken met jullie openheid 
van geest en ondernemersspirit.' 

'De marktwerking doet zijn ding' 

'Als je je niet aanpast, zul je uit de markt verdreven worden,' is zijn overtuiging: 'Als anderen zich wel 
aanpassen, is het onwaarschijnlijk dat de wereld zal blijven meegaan in je ouderwetse en inefficiënte 
manieren van werken. De marktwerking doet zijn ding.' 

  



 

‘Blijf niet hangen aan tradities, alleen omdat het tradities zijn’ 

Daarmee ziet hij een verschuiving in een sector waar de macht van oudsher vooral bij de aanbieders 
lag: die komt volgens hem nu meer bij de afnemer te liggen. 'Cliënten kunnen het zich op een 
gegeven moment veroorloven om hogere eisen te stellen aan hun advocatenkantoren. Een van die 
eisen is het gebruik van efficiëntere en technologische middelen. Je hebt de keuze: 'ga je de strijd 
aan met machines, of help je ze bouwen?' 

 

Richard Susskind  

Hoogleraar aan Oxford University 


