ManpowerGroup:
the Human
About
The Human
AgeAge
What is The Human Age

Wat
is the Human
Describes
a new eraAge?
where people are recognized to an unprecedented

Het nieuwe tijdperk…
as men
the key
companies’
success
and
• level
waarin
meertodan
ooit beseft dat
mensen
de economic
belangrijksteprosperity.
sleutel zijn tot het
succes
van
ondernemingen
en
economische
bloei.
Requires companies to reevaluate themselves and adopt new methods for
• unleashing
dat bedrijven
en organisaties
noopt zichzelf te revalueren en nieuwe methoden te
individual
potential.
gebruiken om het menselijk potentieel te optimaliseren.
of a skilled,
innovative
and motivated
workforce.
• Underlines
waarin menthe
het importance
belang van kundige,
innovatieve
en gemotiveerde
medewerkers
Rivals
in significance
maximaal
onderkent. such formative ages as the Bronze, Iron and Information
• Age,
dat volgt
op
arbeidsvormende
als de
ijzertijd, de verlichting, de
the Ageeerdere
of Enlightenment
and tijdvakken
the Industrial
Revolution.
industriële revolutie en het informatietijdperk.

How
Here
HoeWe
zijnGot
we hier
terechtgekomen?
The
Human
Age
is
het
gevolg
van…
The
Human Age Follows:
• de voortdurende globalisering van de wereldeconomie en de groei van opko-

The
continued
the world’s
economy
and rise of emerging
mende
marktenglobalization
in bijvoorbeeldofChina,
India, Brazilië
en Vietnam.
markets
in
China,
India,
Brazil
and
Vietnam.
• het toenemend gebruik van draagbare en mobiele communicatieapparatuur, waardoor de toegang
sterk is verbeterd.
Increased
usagetot
of informatie
portable computers
and handheld devices that have
• de kredietcrisis van 2008, die heeft geleid tot nieuwe soberheid.
made access to information easier.
• de aanslagen op de wereldeconomie door politieke onrust en natuurrampen.
historic Great
Recession
of 2008, which prompted a new frugality.
• The
de vergrijzing
van de
beroepsbevolking.
• Political
verouderde
onderwijssystemen
en een mismatch
tussen
gevraagd
en aangeboden
unrest
and natural disasters
that battered
the
world economy.
talent,
waardoor
het
bedrijven
zelfs
in
tijden
van
hoge
werkgelegenheid
lukt
The aging of workforce in many countries, including the U.S. andniet
Japan.
de benodigde deskundigheid te vinden.
Outdated education systems and a skills mismatch in which companies were
unable
the expertise they
needed even as employment remained high.
Wat
zijntodefind
belangrijkste
trends?
In the Human Age…
• leidt technologische vooruitgang tot betere communicatie en efficiëntie.
• neemt het belang van opkomende markten toe, met India als koploper.
• krijgt het topmanagement in het bedrijfsleven een internationaler samenstelling.
• Advancements
blijft de mismatch
gevraagd
aangeboden
talent een uitdaging
vormen.
in tussen
technology
willen
improve
communication
and efficiency.
• wordt de strijd om getalenteerde managers binnen te halen intensiever.
Power will continue shifting to emerging markets with India at the forefront.
• is de werkzoekende assertiever over wanneer en waar hij werkt.
will have ameer
more
international
senior
management cast.
• Companies
moet het bedrijfsleven
sociaal
verantwoord
opereren.
• The
breidt
hetmismatch
leeftijdsbereik
werknemers
zich uit.
skills
willvan
remain
a challenge.
• zetten medewerkers communicatie- en informatietechnologie steeds slimmer in,
Competition for talented managers will become fiercer.
ook om onderling verbonden te zijn.

Trends
In The Human Age:
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Recommendations
In The Human Age Companies Will Have to:

improve products and services.
Foster a more transparent environment that allows candidates and
employees to access information and connect to a common cause.
Motivate employees – full- and part-time – by giving them greater
responsibility and opportunities for career growth.

op: www.manpowergroup.com/humanage
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