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We zijn getuige van het ontstaan van een skills revolution: een periode waarin 
het ondersteunen van medewerkers die zich bijscholen en aanpassen aan de snel 
veranderende wereld van werk de grootste uitdaging is. Degenen die beschikken over de 
juiste vaardigheden krijgen het steeds meer voor het zeggen: ze weten kansen te creëren 
en kiezen waar en wanneer ze werken. Maar voor degenen die daar niet over beschikken, 
is de toekomst ongewis. Deze werknemers zien niet hoe zij hun omstandigheden kunnen 
verbeteren. Dit proces van polarisatie onder de werkzame bevolking is schadelijk voor 
zowel de maatschappij als het bedrijfsleven. Er is dan ook een krachtige strategie op het 
gebied van personeelsontwikkeling nodig om de groter wordende kloof tussen de haves 
en have nots op de arbeidsmarkt te dichten. 

Het is de hoogste tijd dat leiders van organisaties zich deze ontwikkeling aantrekken 
en verantwoordelijkheid nemen. We hebben geen invloed op het tempo waarin 
technologische ontwikkelingen zich voltrekken. Evenmin kunnen we de globalisering 
afremmen. Maar wat we wél kunnen doen, is investeren in de kennis en vaardigheden 
van onze werknemers, zodat we onze mensen en organisaties veerkrachtiger maken. 
Individuele werknemers moeten daarnaast hun leervermogen vergroten: de wil en het 
vermogen om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen, om op die manier relevant te blijven 
op de arbeidsmarkt. Het is belangrijk dat we snel actie ondernemen om het tempo waarin 
zittende werknemers zich bij- en omscholen te versnellen. Zo verzekeren we ons ervan 
dat de beroepsbevolking beschikt over de vaardigheden die in de toekomst nodig zijn. 
Daarnaast is het zaak om diegenen die nu nog langs de kant staan bij de arbeidsmarkt 
te betrekken. We moeten voorbereid zijn op het ontstaan van nieuwe banen en nieuwe 
vaardigheden. Dát is wat we bedoelen met de skills revolution.

Jonas Prising,  
Voorzitter & CEO, ManpowerGroup
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DE SKILLS REVOLUTION: 
DIGITALISERING EN WAAROM 
MENSEN EN TALENT ER JUIST 
NU TOE DOEN 
Er gaat bijna geen dag voorbij zonder dat de media aandacht 
besteden aan de invloed van digitalisering, kunstmatige intelligentie 
en virtual reality op de wereld van werk. Topondernemers, politici 
en economen proberen in kaart te brengen wat de kwantitatieve 
effecten van deze ontwikkelingen zijn op de werkgelegenheid 
– maar niemand weet waar het werkelijk heen gaat. Er zijn al 
veel voorspellingen gedaan: technologie zou zorgen voor meer 
banen, andere banen of minder banen. Er zijn zelfs prognoses die 
uitgaan van een baanloos tijdperk. Maar bijna nooit gaat het 
over de noodzaak voor werknemers om - steeds opnieuw 
- vaardigheden op te doen, zodat ze geschikt blijven voor 
de arbeidsmarkt. Voor banen waar we nu nog niet eens van 
hebben gehoord.

Deze publicatie bevat nieuwe resultaten en verrassende inzichten 
over de gevolgen op de korte termijn van technologie op de wereld 
van werk. Als arbeidsmarktexperts vinden we jaarlijks werk voor 3,4 
miljoen mensen. We beschikken over bijna 30.000 medewerkers die 
bij elkaar 400.000 opdrachtgevers adviseren over het aantrekken 
van talent en de ontwikkeling van vaardigheden. We wilden graag 
weten in hoeverre werkgevers klaar zijn voor de skills revolution. 

Voor dit onderzoek ondervroegen we 18.000 werkgevers in 43 
landen, verdeeld over zes economische sectoren. We stelden 
hen de volgende vragen: welke impact heeft technologie 
de komende twee jaar op uw bedrijf? Hoe verzekert u 
zich ervan dat uw medewerkers beschikken over de juiste 
vaardigheden? En hoe zorgt u ervoor dat zij bereid en in staat 

zijn om zich aan te passen?  
 

DISRUPTIE: 
“OUDE” VAARDIGHEDEN ZIJN 
INEENS NIETS MEER WAARD
Bijna 45 procent van al het werk dat mensen vandaag de dag doen, 
kan met de huidige technologie geautomatiseerd worden1. Uiteraard 
hebben we ons al eerder aangepast aan veranderingen op de 
arbeidsmarkt - van kantoorklerken naar klantcontactmedewerkers, 
van typistes naar tekstverwerkers en personal assistants. Disruptie, 
het verdwijnen van banen, de herverdeling van werk, het ontstaan 
van nieuwe functies: dat is allemaal niet nieuw. Maar nooit eerder 
was de levenscyclus van vaardigheden zó kort en voltrokken de 
veranderingen zich op zo’n grote schaal. De impact wordt misschien 
soms wat overschat, maar naarmate het makkelijker en goedkoper 
wordt om nieuwe technologie in te voeren, gaan de ontwikkelingen 
sneller. We moeten dan ook klaar zijn voor de skills revolution.

QWE ONDERVROEGEN  
18.000 WERKGEVERS  
IN 43 LANDEN NAAR: 

• De impact van automatisering op hun 
personeelsbestand die zij de komende 
twee jaar verwachten

• De functies waarop automatisering het 
meeste effect heeft

• Hun strategieën waarmee ze zich 
verzekeren van de vaardigheden 
die nodig zijn om te profiteren van 
technische vooruitgang

Meer dan 90% van de werkgevers 
verwacht dat digitalisering de komende 
twee jaar impact heeft op de organisatie

1  Where Machines Could Replace Humans – and Where They Can’t (Yet),  
   McKinsey (2016) 
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OP DE KORTE TERMIJN: 
ZIET DE WERELD VAN WERK ER ZONNIG UIT
Nieuwe technologieën zijn vaak kostbaar en je hebt specialisten nodig om ze te implementeren. Werkgevers staan 
dan ook niet altijd te trappelen om taken te automatiseren en werknemers te ontslaan. Dat maakt dat de wereld 
van werk er op de korte termijn zonnig uitziet. De meeste werkgevers verwachten dan ook als netto-effect 
van digitalisering dat het aantal werknemers groeit. 83 procent neemt zich voor het personeelsbestand 
de komende twee jaar intact te laten of te laten toenemen, en de werknemers bij te scholen. Slechts 12 
procent is van plan het personeelsbestand in te krimpen als gevolg van automatisering.

Werkgevers verwachten verandering: drie van de vier leiders van organisaties geloven dat automatisering de komende 
jaren om nieuwe vaardigheden van werknemers vraagt2. Technologische vernieuwing valt niet te vertragen. Maar werk-
gevers kunnen wél investeren in de vaardigheden van hun personeel, zodat werknemers en organisaties relevant blijven.

Werkgevers in Italië, Guatemala en Peru 
zijn het meest optimistisch over de impact 
van automatisering op werkgelegenheid.

Afname

Toename

31% — 40% 

21% — 30% 

Italië

Guatemala, Peru, 
Panama, Portugal

Zuid-Afrika, Verenigde Staten, 
Mexico, Nieuw-Zeeland11% — 20% 

Canada, Spanje, Argentinië, 
Colombia, Israël, Costa Rica, 
Groot-Brittannië, Oostenrijk, 
Polen, Turkije, Australië, 
Taiwan, Noorwegen, Japan

1% — 10% 

Zwitserland, Duitsland, 
Zweden, Roemenië, België, 
Finland, Frankrijk, Nederland, 
Slovenië, Slowakije, Bulgarije

0% — -9% 

-10% — -19% 
-20% — -30% India

Meer dan een kwart van de werkgevers in 
India verwacht personeelskrimp. Bulgarije, 

Slowakije en Slovenië volgen op de voet.

Leidt digitalisering tot toe- of afname van het personeelsbestand?

64%
Geen verandering

5%
Weet het niet

12%
Behoorlijke daling

19%
Behoorlijke stijging

In welke mate heeft 
digitalisering invloed 
op de omvang van het 
personeelsbestand?

2  Global Human Capital Trends, Deloitte (2016)
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WELKE BANEN EN 
VAARDIGHEDEN ZIJN 
GEWILD?
Vaardigheden en talent doen er nog veel meer 
toe tijdens de skills revolution dan voorheen. De 
‘halfwaardetijd’ van kennis en vaardigheden wordt 
steeds korter. En 65 procent van de banen die 
Generatie Z straks vervult, bestaat nu nog niet eens.

IT’ers en werknemers in klantcontactrollen 
hebben reden tot optimisme: hun werkgevers 
verwachten de grootste groei in personeel. 
Daarnaast zal bijna overal (in elke sector, waar 
ook ter wereld) de behoefte aan data-analisten 
toenemen3. Zij zijn nodig om relevante informatie 
uit big data te halen. Verder neemt de vraag naar 
gespecialiseerde verkopers toe: verkopers die 
weten hoe je producten en diensten digitaal in de 
etalage zet. Tot slot zal op de korte termijn ook het 
aantal mensen toenemen dat in de hr werkt; deze 
expertise is nodig om bedrijven door deze periode 
van aanpassing te leiden.

Finance & 
accounting

1%

Productie
4%

Administratie
5%

IT
26%

Hr
20%

Eerstelijns face 
to face 

klantcontact
15%

Kleine toename Grote toename

De toekomst ziet 
er goed uit voor IT, 
hr en werknemers 
in klantcontactrollen.

65% van de banen die 
Generatie Z straks vervult, 
bestaat nu nog niet eens

LEERVERMOGEN
de wil en het vermogen om nieuwe 
vaardigheden te ontwikkelen, zodat je ook 
op de lange termijn geschikt blijft voor de 
arbeidsmarkt

AAN DE ORDE VAN DE DAG:  
VAARDIGHEDEN AANPASSEN, 
WENDBAAR ZIJN EN 
LEERVERMOGEN BENUTTEN
In de skills revolution zal de waarde die we aan bepaalde vaardigheden 
toekennen, veranderen. Digitalisering en de groei van geschoold werk 
bieden kansen, op voorwaarde dat organisaties en werknemers zich 
hierop voorbereiden. Technologie neemt allerlei routinetaken over, 
zowel fysiek werk als werk dat cognitieve inzet vereist. Dat betekent dat 
werknemers zich meer kunnen toeleggen op niet-routinematig werk en 
werk dat meer voldoening geeft. Creativiteit, emotionele intelligentie 
en cognitieve flexibiliteit zijn kwaliteiten die mensen kunnen inzetten 
om de mogelijkheden van robots optimaal te benutten, in plaats van 
erdoor te worden vervangen4. Werknemers zullen er echter steeds 
meer achter komen dat ze hun kennis en vaardigheden op een hoger 
peil moeten brengen en nieuwe terreinen moeten ontdekken. Alleen zo 
kunnen ze  voldoen aan nieuwe eisen die het werk stelt.  Het vermogen 
om - bijna vanzelf - vaardigheden aan te leren die in het verlengde liggen 
van de huidige taak, wendbaarheid en leervermogen zijn in de toekomst 
cruciale kwaliteiten.

van de taken 
binnen banen

van de banen 
volledig

45% 5%Automatisering 
vervangt5

3  The Future of Jobs, World Economic Forum (2016)  
4  The Future of Jobs, World Economic Forum (2016) 
5  Where Machines Could Replace Humans – and Where They Can’t (Yet), McKinsey (2016)
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KLAAR VOOR DE TOEKOMST:  
DE MENS BLIJFT DE ROBOT DE BAAS 
Werk vraagt in de toekomst om andere vaardigheden. Meer dan ooit moeten werkgevers focussen op her- en bijscholing, om 
zo het hoofd te bieden aan het tekort aan talent en te anticiperen op de toekomstige eisen die het werk stelt. Bijna drie kwart 
van de werkgevers investeert dan ook in interne opleidingen om vaardigheden op peil te houden. 44 procent neemt 
werknemers aan met de juiste vaardigheden, in plaats van zittend personeel bij te scholen. En een derde maakt gebruik 
van externe partijen om het aanleren van nieuwe vaardigheden door medewerkers te vergemakkelijken. De waarde van 
de menselijke factor kunnen we niet voldoende onderstrepen. Want de manier waarop werk verandert in het machinetijdperk mag 
niet ontaarden in een strijd tussen mensen en robots.

Omscholen en bijscholen Werving en outsourcing

biedt 
interne 

opleidingen 
aan

biedt 
externe 

opleidingen 
aan

74% 62%
neemt personeel 
aan met nieuwe 
vaardigheden, 
als aanvulling 

op zittende 
werknemers

44%
trekt op tijdelijke 
basis experts aan 

om zittende 
werknemers 

vertrouwd 
te maken met 

nieuwe vaardigheden

39%
neemt personeel 
aan met nieuwe 
vaardigheden, 
als vervanging 

van zittende 
werknemers

besteedt 
taken uit 

aan 
derden

29% 23%

“Gemiddeld genomen bestaat de 
set aan kernvaardigheden die je 
in 2020 voor de meeste banen 
nodig hebt voor een derde uit 
vaardigheden die op dit moment 
niet als cruciaal worden gezien.”   

~ World Economic Forum

Overal in OESO-landen zien we dat banen waarvoor vaardigheden 
op een hoger niveau zijn vereist het snelst in aantal 
toenemen6. Vooral lager opgeleiden, werknemers met een beperkt 
leervermogen en vrouwen ondervinden de negatieve gevolgen van 
deze ontwikkeling. Het risico van automatisering is het grootst bij 
commerciële functies, banen op financieel en operationeel gebied 
en banen in de administratieve sector. En daarin zijn vrouwen 
oververtegenwoordigd. Daarentegen is het aandeel vrouwen in 
sectoren die personele groei verwachten, juist kleiner. Denk aan de 
ontwerpende disciplines in de bouw (architecten, engineers), banen in 
de IT en aan andere typische bètabanen. Als de huidige trend doorzet, 
kunnen er drie miljoen banen verdwijnen die nu door vrouwen worden 
vervuld. Daartegenover staat een toename van slechts een half 
miljoen. Voor elke nieuwe baan die erbij komt, verdwijnen er dus zes7.

Voor werknemers wordt het vermogen om werk te krijgen en 
te houden niet langer bepaald door wat ze al kunnen, maar 
door wat ze nog gaan leren. Organisaties die de juiste mix tot stand 
brengen van menselijk kapitaal, vaardigheden en technologie, zullen 
het meest succesvol zijn.

EMPLOYABILITY  
het vermogen om de gewenste baan te krijgen 
en te houden

6  Survey of Adult Skills, OECD (2016) 
7  The Future of Jobs, World Economic Forum (2016)
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OVER MANPOWERGROUP
ManpowerGroup is wereldwijd al bijna 70 jaar dé hr-expert met innovatieve arbeidsmarktoplossingen.
Als hr-deskundigen helpen wij dagelijks meer dan 600.000 mensen met uiteenlopende vaardigheden 
en uit verschillende sectoren aan werk. Onze ManpowerGroup-familie bestaat uit Manpower, Experis, 
Right Management en ManpowerGroup Solutions. Met een netwerk van bijna 3.000 kantoren wereldwijd 
ondersteunen wij samen meer dan 400.000 klanten in 80 landen in hun zoektocht naar talent. Van werven en 
selecteren, trainen en ontwikkelen tot loopbaanmanagement, outsourcing en hr-advies. Wij bieden integrale 
oplossingen voor het vinden, benutten, ontwikkelen én behouden van dit talent. Talent dat er voor zorgt dat onze 
klanten hun bedrijfsdoelen halen en concurrentiepositie verbeteren. De verkiezing van ManpowerGroup tot een 
van ’s werelds meest ethische ondernemingen van 2016 (voor het zesde jaar op rij) en tot een van de meest 
gewaardeerde ondernemingen volgens het magazine FORTUNE, versterkt onze positie als meest vertrouwde en 
gewaardeerde merk in de sector. Op onze website leest u meer over de verschillende oplossingen die we bieden 
bij vraagstukken over uw menselijk kapitaal: www.manpowergroup.nl | www.17miljoentalenten.nl.

OMGEVINGSBEWUST EN  
VERANTWOORDELIJK LEIDERSCHAP:  
DIT IS HET MOMENT 
De skills revolution vraagt om een nieuwe mindset. Van werkgevers die proberen hun personeel 

de juiste vaardigheden te laten ontwikkelen. En van werknemers die stappen willen zetten in hun 

loopbaan. Opleidingsinitiatieven die ervoor zorgen dat er voldoende talent de organisatie blijft 

binnenstromen, zijn belangrijk. Maar ze vormen niet het enige antwoord, ook al omdat het jaren kan 

duren voordat deze initiatieven vruchten afwerpen. Organisaties hebben een taak te vervullen als 

het gaat om het verbeteren van het leven van hun werknemers – ze vormen een belangrijk 

deel van de oplossing. Nu is de tijd aangebroken voor zowel leiders als werknemers om 

verantwoordelijkheid te tonen en te reageren op veranderingen.
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OVER DIT ONDERZOEK
In opdracht van ManpowerGroup vond in juli 2016 een mondiaal kwantitatief onderzoek plaats. Hiervoor zijn 
18.000 werkgevers ondervraagd, afkomstig uit zes sectoren van de economie. Het onderzoek, uitgevoerd 
door Infocore, werd gehouden in 43 landen: Argentinië, Australië, België, Brazilië, Bulgarije, Canada, China, 
Colombia, Costa Rica, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Guatemala, Hongkong, 
Hongarije, India, Ierland, Israël, Italië, Japan, Mexico, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, 
Panama, Peru, Polen, Portugal, Roemenië, Singapore, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Zweden, 
Zwitserland, Taiwan, Turkije, Verenigde Staten en Zuid-Afrika.




