
Lorain Giesbers schrijft met ‘de Pen’ 
 

Wat fijn dat je op het pdfje in je mail geklikt hebt en de alumninieuwsbrief aan het lezen bent! 

Dankzij Pieter van Os heb ik de eer gekregen iets te vertellen over mijn werkende leven en 

antwoord te geven op een vraag m.b.t. het voortbestaan van geld. Laten we beginnen met 

wat voor werk ik doe. Iets langer dan een jaar geleden kwam ik terug van een jaartje reizen en 

startte ik mijn zoektocht naar een baan. Doordat ik geen droombaan voor ogen had was ik niet 

echt gericht aan het zoeken. Zo kwam ik op een gegeven moment een vacature voor 

financiële consultant tegen. Ik dacht nog, ik heb weinig verstand van deze business, maar wie 

weet vind ik het wel wat. Tijdens het sollicitatie gesprek werd ik enthousiast en merkte ik dat dit 

bedrijf goed bij mij past. Even later was ik aangenomen en kon ik van start als trainee bij Enigma 

Consulting. Dit is nu bijna een jaar geleden.  

Tijdens de eerste anderhalf jaar volg ik veel cursussen, tik ik certificaatjes binnen en werk ik de 

rest van de tijd bij klanten van Enigma. Voor nu is dat de ING. Hier doe ik verschillende projecten 

om zo’n goed mogelijk beeld van de wholesale kant van de bank te krijgen. Op het moment 

ben ik migratie manager van een verouderd rapportage product. Het doel is om klanten van 

het oude rapportage product over te laten stappen naar een nieuwer product. Hiervoor kom ik 

veel met klanten van de ING in contact en biedt ik hen technische ondersteuning in deze 

overstap.  

Dan de vraag ‘Wat is geld over 10 jaar?’. Pieter gaf hier aan dat hij denkt dat geld dan niet 

meer bestaat en alle transacties via de Blockchain technologie gaan. Ik ben het gedeeltelijk 

met hem eens. Ik denk dat geld over 10 jaar niet meer in z’n fysieke vorm zal bestaan, maar nog 

heus wel digitaal bestaat. Ik denk dat Pieter wel gelijk heeft in het gebruik van Blockchain om 

transacties uit te voeren. Deze technologie zal de rol van de banken enorm beïnvloeden. Ook al 

met de aankomende veranderingen van PSD2 (Payment Service Directive) die begin 2018 

ingevoerd worden, zal de rol van banken sterk veranderen. Het is dan namelijk mogelijk om als 

FinTech de transactie rol over te nemen. Ik verwacht dat er een enorme hoeveelheid aan 

bedrijfjes komt met allemaal net een andere manier van transacties doen. Er komt dus een 

goede innovatieve wave aan.  

Voor de volgende nieuwsbrief wil ik graag Myrthe Ubels uitnodigen. Myrthe werkt voor Hewlet 

Packet Enterprise en geeft leiding aan teams in o.a. Manilla. Myrthe wat is jou kijk op het 

migreren van werk naar landen als de Filipijnen?  

 

 


