
Hoe mondiale kracHten de wereld  
van werk veranderen

Bemiddelings-

platforms

Vaardigheden 
ontwikkelenM

on
di

aa
l

Mobiliteit

Automatisering

Werkzekerheid

Teachable fit

Flexibiliteit

One 
life

Op 
afroep

Colofoon: 

ManpowerGroup Nederland 
Diemerhof 16-18  
1112 XN Diemen 

Postbus 12150  
1100 AD Amsterdam  

T 020 660 22 22 

© 2016, ManpowerGroup. Alle rechten voorbehouden.

                                      

Human Age 2.0



‘Demografische verschuivingen, snelle 

globalisatie en technologische revoluties: 

een golf van structurele en cyclische 

ontwikkelingen zorgen ervoor dat de 

wereld van werk steeds sneller verandert, 

op een manier die zich nooit eerder heeft 

voorgedaan. Het klimaat voor ondernemers 

is daardoor onzekerder dan ooit, terwijl 

arbeidsmarkten behoorlijk uit balans raken. 

Hieruit ontstaan instabiliteit en disruptie, 

en daarmee andere manieren om arbeid te 

organiseren.’ 
Jonas Prising 
Bestuursvoorzitter 
ManpowerGroup 

Human Age 2.0 
Hoe mondiAle krAcHten de wereld 
vAn werk verAnderen



Over nieuwe Manieren OM arbeiD Te OrGaniSeren

in 2011 introduceerde ManpowerGroup de Human 
age1: een nieuw tijdperk waarin niet langer kapitaal, 
maar talent de belangrijkste succesfactor voor bedrijven 
is. aangejaagd door vier mondiale krachten − de 
individuele keuzevrijheid neemt sterk toe − de klantdes-
kundigheid wordt steeds groter  − er blijven nieuwe 
technologische revoluties op ons afkomen − er doen 
zich grote demografische verschuivingen voor − veran-
dert de Human age de wereld van werk. De impact 
daarvan wordt steeds beter zichtbaar.

De diepgaande recessie van de 
afgelopen jaren en het moeizame 
herstel laten zien hoe structurele, 
langetermijnontwikkelingen mondiale 
markten een nieuw gezicht geven. in 
dit ‘nieuwe normaal’ blijft de economie 
in een lage versnelling. en dat geldt 
vooral voor de drie belangrijkste 
motoren van de mondiale groei: europa, de verenigde 
Staten en de briC-landen (brazilië, rusland, india en 
China). De eurozone wordt belaagd door werkloosheid, 
het gevaar voor deflatie, de vluchtelingencrisis, het 
volkswagen-schandaal en radicale politici met stand-
punten die weinig bijdragen aan economische groei. De 
amerikaanse economie heeft te maken met lagere groei 
en stijgende rente. De dollar wordt steeds sterker, terwijl 
de Chinese groei waarschijnlijk nog een tandje lager 
gaat, en daarmee vraaguitval veroorzaakt op de 
wereldmarkt.

velen dachten dat alles weer business as usual zou 
worden, als de recessie eenmaal was uitgeraasd. Maar 
dat is niet zo. Het herstel verloopt anders dan alle 
voorgaande keren en ook het ondernemersklimaat is 
niet meer wat het was. Ze zijn nu allebei minder stabiel 
en moeilijker te voorspellen. Dat levert zowel uitdagin-
gen als kansen op. bedrijven moeten zich instellen op 
onzekerheid en erop toegerust zijn om met deze 
veranderingen om te gaan. Het enige wat zeker is, is 
de onzekerheid waarmee we te maken krijgen. En 
dat we de effecten gaan merken van de versnel-
ling waarin zowel structurele als cyclische 
ontwikkelingen terecht zijn gekomen.

Is de arbeidsmarkt ‘kapot’?
De mondiale arbeidsmarkt is minder veerkrachtig dan 
vroeger: het herstel ervan verloopt trager, terwijl er meer 

ongelijkheid ontstaat. Mechanismen om vraag en 
aanbod van werk op elkaar af te stemmen, werken niet 
meer zoals voorheen. Met als gevolg: een wijdverbreid 
tekort aan vakmensen2, ondanks de hoge werkloosheid. 
Het functioneren van de arbeidsmarkt wordt bemoeilijkt 
door een tekort aan talent dat meteen inzetbaar is en 
een gebrek aan investeringen in medewerkers, terwijl 
traditionele arbeidsvormen concurrentie ondervinden 
van flexibele alternatieven. Denk bijvoorbeeld aan de 
opkomst van zzp’ers. werkgevers moeten het hoofd 

bieden aan globalisatie, lage 
productiviteit, druk op lonen en 
tekort aan talent. als gevolg daarvan 
investeren ze niet langer in hun 
medewerkers zoals ze dat vroeger 
deden. Ze gedragen zich eerder als 
consumenten van werk, dan als 
ontwikkelaars van talent. Maar wat 
ze in deze tijd moeten doen om aan 

de juiste specialisten te komen, weten ze niet. Mondiaal 
ondervindt 38 procent van de werkgevers grote 
problemen bij het vinden van de juiste mensen. Dat blijkt 
uit het Talent Shortage Survey van ManpowerGroup 
20152. Dat percentage is het hoogste van de afgelopen 
zeven jaar. 

uiteraard ondervinden niet alleen werkgevers, maar ook 
werknemers de gevolgen van alle veranderingen. Ze 
krijgen te maken met werkloosheid, verdringing, 
stagnerende lonen en banen die weinig ontwikkelings-
mogelijkheden bieden. in grote organisaties worstelen 
ze met het vinden van de weg omhoog: op de traditio-
nele carrièreladder kunnen ze niet meer vertrouwen. De 
overheid stelt steeds indringender de vraag wat het 
bedrijfsleven doet om dit soort problemen te helpen 
oplossen. bijvoorbeeld door het bieden van trainingen 
en opleidingen, en door investeringen te doen in 
mensen die zich pas op termijn uitbetalen. in sommige 
landen komt de overheid met regels om werkgevers 
hierop aan te spreken.

Hoe de arbeidsmarkt steeds verder polariseert — 
Haves, have nots en de grote middenmoot

De tegenstellingen op de arbeidsmarkt zijn groter dan 
ooit. De meeste ontwikkelde economieën hebben al 
meer dan tien jaar te maken met stagnerende lonen. 
Maar gemiddelden kunnen misleidend zijn. Degenen die 
gewild zijn op de arbeidsmarkt (de haves) zien hun  

BusIness as usual?  
Dat Is Iets van vroeger

werkgevers zijn 
consumenten van werk 
geworden, in plaats van 
ontwikkelaars van talent.
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salaris steeds verder stijgen. Dat geldt bijvoorbeeld voor 
hoogopgeleide professionals in de iT, werktuigbouw-
kunde en elektrotechniek. werknemers met verouderde 
kennis en vaardigheden (de have nots) daarentegen 
zien hun salaris niet stijgen of zelfs dalen. Dat alles roept 
de vraag op: hoe zit het met de rest van ons? want de 
grote middenmoot op de arbeidsmarkt is niet bijzonder 
hoog opgeleid en verdient niet bovenmatig, zoals de 
iT-elite doet. Maar die grote meerderheid is wél van 
essentieel belang voor de productiviteit en – in hun rol 
van consument – voor de economische groei. als de 
salarisontwikkeling van deze groep achterblijft, leidt dat 
tot lagere consumentenbestedingen en daarmee tot 
lagere economische groei. De tijd is rijp voor disruptie 
en voor een andere visie op de arbeidsmarkt.

De nieuwe wereld van werk —  
Bestaande handboeken kunnen de prullenbak in

naarmate de spanningen op de arbeidsmarkt verder 
toenemen en de mismatch van talent voortduurt, zorgt 
de economische noodzaak of de politiek er uiteindelijk 
voor dat de arbeidsmarkt weer in balans komt. waar de 
arbeidsmarkt te maken heeft met protectionisme moet 
deze gemoderniseerd worden. Dat is nodig om 
concurrerend te zijn en om te kunnen gaan met nieuwe 
manieren om arbeid te organiseren.  

beleid dat is bedoeld om banen te beschermen, 
belemmert het aannemen van personeel en vergroot de 
verschillen tussen ouderen en jongeren, uitzendkrachten 
en vaste medewerkers, en haves en have nots. in 
landen die vóór de crisis hervormingen hebben 
doorgevoerd, functioneert de arbeidsmarkt dan ook 
beter dan in landen die nog steeds strenge regels 
kennen. als de arbeidsmarkt eenmaal is hervormd, is 
deze beter in staat om economische groei mogelijk te 
maken. Dat geldt bijvoorbeeld voor Duitsland,  
nederland, engeland, en meer recent, Spanje en polen. 
andere landen zullen volgen3.

Ook voor werkgevers ligt er een belangrijke taak. Ze 
zullen werk op een andere manier moeten organiseren, 
zodat de productiviteit omhoog gaat en de kostprijs 
naar beneden. Dit nieuwe tijdperk vraagt dan ook om 
andere spelregels: werkgevers moeten de wendbaar-
heid en het talent hebben om succesvol te zijn in deze 
nieuwe arbeidsmarkt. werknemers op hun beurt 
moeten het leervermogen hebben (en tonen) om zichzelf 
bij te scholen en relevant te blijven op de arbeidsmarkt: 
de baan voor het leven bestaat niet meer. Opleiders en 
beleidsmakers moeten net zo goed meebewegen met 
de veranderende behoeften van moderne economieën 
en een globaliserende arbeidsmarkt.

Individuele keuzevrijheid

Demografische verschuivingen en 
talentmanagement
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Dit nieuwe tijdperk vraagt om andere spelregels: werkgevers   
 moeten de wendbaarheid en het talent hebben om    
  succesvol te zijn in deze nieuwe arbeidsmarkt.
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HOe kraCHTen van De 
HuMan aGe inbeuken 
Op De werelD van 
werk

Over demografische verschuivingen en 
een dynamische beroepsbevolking
in de meeste ontwikkelde economieën vindt een 
verschuiving plaats van bevolkingsgroei en een 
overvloed aan werk naar stabilisering of zelfs daling van 
de beroepsbevolking. Tegelijk neemt de productiviteit af 
en komt er door de vergrijzing meer druk op publieke 
middelen voor pensioenen en gezondheidszorg. Maar 
liefst 60 procent van de mensen leeft tegenwoordig in 
landen waar de bevolkingsomvang stabiel is of daalt4. 
neem bijvoorbeeld europa, waar de beroepsbevolking 
in 2020 naar verwachting met 10 procent is gekrompen. 
alleen al in Duitsland zal deze de komende vijftien jaar 
met zes miljoen afnemen. Maar misschien dat de 
opendeurpolitiek voor vluchtelingen die ontwikkeling 
afremt: de komst van grote aantallen vluchtelingen kan 
een oplossing zijn voor het tekort aan vakkrachten dat 
zich de komende jaren aftekent. Overigens krijgt niet 
alleen het westen, maar ook China te maken met 
demografische uitdagingen: daar bereikte de beroeps-
bevolking een piek in 2010, terwijl in 2050 meer dan 
een kwart van de bevolking ouder is dan 65 jaar (nu is 
dat 8 procent)5. van de ontwikkelde landen hebben 
alleen de verenigde Staten en Frankrijk een economisch 
gezien gezonde bevolkingsopbouw: als de economie 
aantrekt, is de beroepsbevolking groot genoeg om te 
voorzien in de behoefte aan personeel. in beide landen 
komt dat vooral door immigratie en de bevolkingsgroei 
onder minderheden. 

De onbenutte kansen van diversiteit

veel landen krijgen te maken met een kwantitatieve 
mismatch (er zijn te weinig mensen) én een kwalitatieve 
mismatch (er zijn te weinig mensen die over de juiste 
kennis en vaardigheden beschikken). Die combinatie 
veroorzaakt voor veel organisaties een mondiale war for 
talent. Demografische ontwikkelingen hebben nu al 
impact op de wereld van werk: mensen worden ouder 
en werken langer. De diversiteit van de beroepsbevol-

king is groter dan ooit. en migratie gaat naar een 
ongekend hoog niveau. nieuwe groepen op de 
arbeidsmarkt vinden gelijke kansen en een gelijkwaar-
dige behandeling vanzelfsprekend: het is niet langer 
geaccepteerd dat vrouwen minder vaak een topfunctie 
bekleden dan mannen en minder verdienen. Demografi-
sche ontwikkelingen die al tientallen jaren worden 
voorspeld, bereiken het punt waarop werkgevers ook 
echt de gevolgen gaan merken. werkgevers moeten 
dan ook niet langer alleen maar práten over diversiteit, 
maar er ook wérk van maken. namelijk door onbenut 
talent aan te boren.

Sommige bedrijven en beleidsmakers bij de overheid 
beginnen anders te denken over de vraag hoe ze zo 
goed mogelijk gebruik kunnen maken van de héle 
beroepsbevolking. Dus inclusief oudere werknemers, 
mensen met een beperking, migranten en minderhe-
den. andere landen ontwikkelen een nieuw stelsel voor 
pensionering. premier abe van Japan moedigt werkge-
vers aan om meer vrouwen in dienst te nemen. in de 
verenigde Staten bedenken werkgevers in de olie- en 
gassector en in de ruimtevaart slimme oplossingen om 
ouderen langer in dienst te houden. Ze worden 
bijvoorbeeld ingezet om hun kennis en ervaring over te 
dragen aan de jongere generatie. Zo blijven ouderen 
langer productief en blijft waardevolle kennis behouden. 
China staat vooraan in de rij om het mondiale tekort aan 
talent het hoofd te bieden, door meer te investeren in 
hoger onderwijs. in 2013 had in China slechts 17 
procent van de 25-34 jarigen een hbo- of wo-opleiding 
afgerond. De OeCD voorspelt dat dit in 2030 27 
procent zal zijn. Daarnaast voorkomt China dat talent 
weglekt door afgestudeerden te verleiden om voor 
Chinese bedrijven te kiezen, in plaats van voor buiten-
landse werkgevers6.

De evolutie van het aantrekken van talent en 
personeelsmanagement

Om concurrerend te blijven, moeten bedrijven hun 
hr-inspanningen steeds meer afstemmen op individuele 
werknemers en specifieke groepen. naarmate werkne-
mers steeds meer verantwoordelijkheid nemen voor hun 
carrière, worden werkgevers gedwongen om als het 
ware ‘in te pluggen’ in hun carrières, hen te betrekken 
bij de organisatie en te behouden. Het klassieke 
hr-model verandert hierdoor. Daarvoor in de plaats 
komen technisch hoogwaardige oplossingen die sterk 
lijken op social media.  

Werkgevers moeten niet langer alleen maar praten over diversiteit,   
maar er ook werk van maken. Namelijk door onbenut talent aan te boren.
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Denk aan portals waar werknemers allerlei zaken op 
personeelsgebied zelf regelen, online trainingen volgen 
en bijvoorbeeld hun belangstelling kenbaar maken voor 
een andere functie binnen de onderneming. Dergelijke 
digitale kanalen lijken sterk op de bekende social media: 
ze zijn open en laagdrempelig, er ligt veel initiatief bij de 
gebruiker en er kunnen zelfs games in geïntegreerd 
worden (denk bijvoorbeeld aan het afnemen van 
assessments). vergelijk dat maar eens met de zakelijke, 
verticale systemen uit de vorige eeuw, toen voor alles 
een password nodig was.

Toegang tot informatie verandert de manier waarop 
organisaties betere prestaties bereiken. er komt een 
eind aan de gangbare hr-praktijk, die stoelt op het 
voeren van sollicitatiegesprekken en jaarlijkse beoorde-
lingen. in plaats daarvan komen er allerlei systemen die 
de echte performance van mensen gaan meten en 
managen. Die zorgen ervoor dat de prestaties van 
individuele medewerkers continu verbeteren. en door 
het gebruik en het bereik van social media te optimalise-
ren, besparen bedrijven op hun kosten voor recruitment 
en ontstaan er allerlei nieuwe manieren om goede 
mensen aan te trekken en te behouden. bedrijven die 
deze ontwikkeling niet volgen, verliezen aan concurren-
tiekracht.

De opkomst van individuele keuze —  
Wat heb jij de laatste tijd voor mij gedaan?
Consumenten hebben meer macht dan ooit. 
Transparantie, toegang tot nagenoeg elk denkbare 
markt en lage kosten van producten zorgen ervoor dat 
mensen kunnen kiezen: tussen mondiaal of lokaal. 
Tussen fabrieksmatig geproduceerd of ambachtelijk. 
Hierdoor wordt van het bedrijfsleven iets anders 
verwacht. individuele keuzevrijheid heeft de wereld van 
de makers geschapen: bedrijven die groot zijn 
geworden met ambachtelijke producten. er is een 
C2C-markt ontstaan. Denk aan uber en airbnb. De 
sterkere stem van de consument heeft ook gevolgen 
voor de arbeidsmarkt, waar de relatie tussen 
werkgevers en werknemers aan het veranderen is.

De werkgever-werknemerrelatie is aan  
het kantelen

paternalisme en loyaliteit kenmerkten lange tijd de band 
tussen werkgever en werknemer. in plaats daarvan 
ontstaat een relatie die afstandelijker is, gebaseerd op 
wederzijds belang, die bovendien vaak vergankelijker 
van aard is. Het vertrouwen tussen werkgever en 
werknemer is op een historisch dieptepunt aanbeland. 
De kansen en het salaris die een werknemer vandaag de 
dag krijgt, zijn afhankelijk van zijn kennis en vaardig-
heden. Hoelang je in dienst bent, doet er niet meer toe. 
niet alleen werknemers, ook werkgevers hebben last 
van dat gebrek aan vertrouwen: ze zijn bang dat 
werknemers vertrekken, zodra ze zich eenmaal tot op 
een bepaald niveau hebben ontwikkeld. Sommige 
landen hebben geprobeerd om de ‘baan voor het leven’ 
te beschermen, door vast te houden aan allerlei rigide 
regels: regels die landen zich niet meer kunnen 
veroorloven en dus ook niet duurzaam zijn. De 
ontwikkeling is onomkeerbaar: werkzekerheid komt in de 
plaats voor baanzekerheid. Mensen met een sterke 
arbeidsmarktpositie (de haves) zorgen ervoor de 
arbeidsmarkt steeds meer op de kandidaat is gericht. 
naarmate die trend doorzet, worden 
ontwikkelmogelijkheden, opleiding en heldere 

De route naar 
carrièrezekerheid

Werkzekerheid veronderstelt dat je je kennis en 
vaardigheden blijft ontwikkelen. Zo bereik je dat 
je van carrièrepad kunt veranderen, je tempo kunt 
aanpassen en langer in trek blijft bij werkgevers.

 

Volgende baan 
(een stap omhoog of een stap opzij)
• Carrièreontwikkeling, van baan veranderen, 

 horizontale ontwikkeling of promotie (afgestudeerden, 
 mensen die aan hun tweede baan toe zijn, carrièreswitchers)

Een nieuwe weg inslaan
•  Carrièreswitch, van baan veranderen 

of promotie maken, gas terugnemen 
of juist snelheid maken, nieuwe 
vaardigheden leren (herintreders, 
carrièreswitchers)

 

Zo lang mogelijk blijven werken
•  Minder uren werken, meer keuze in uit te voeren taken, meer 

�exibiliteit (aankomend gepensioneerden, mensen die een 
stapje terug doen)

Eerste baan
• Brug naar werk, ontwikkeling van harde en zachte vaardigheden, 

 werk als leerschool (afgestudeerden, schoolverlaters, werklozen, studenten)  

Nog niet aan het werk
• Carrièreadvies, stages lopen, traineeships 

 (studenten, schoolverlaters) 

er komt een eind aan de gangbare 
hr-praktijk, die stoelt op het voeren  
van sollicitatiegesprekken en jaarlijkse 
beoordelingen. in plaats daarvan  
komen er allerlei systemen die de echte 
performance van mensen gaan meten  
en managen. Die zorgen ervoor dat de 
prestaties van individuele medewerkers 
continu worden verbeterd.
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carrièrepaden die de betrokkenheid van werknemers 
vergroten belangrijker. Carrièreladders worden 
carrièregolven; millennials bereiden zich voor op een 
ultralange werkmarathon: ze willen daarom de flexibiliteit 
om elk moment te kunnen versnellen of gas terug te 
nemen. en ze staan erop dat werk en privé goed te 
combineren zijn.

Meer dan ooit streven werknemers een carrière na bij 
verschillende werkgevers; dat is veel populairder dan de 
baan voor het leven. natuurlijk hebben de haves wat dat 
betreft een veel betere onderhandelingspositie: zij 
kunnen hun eigen carrière managen. De have nots 
daarentegen voelen zich steeds vaker een wegwerp-
artikel. werkgevers moeten zich er dan ook meer voor 
inspannen om de betrokkenheid en productiviteit van 
werknemers te vergroten. Dat geldt vooral voor de groep 
die tussen de haves en de have nots inzit: the rest of 
us. werkgevers moeten meer instrumenten inzetten, 
ondersteuning bieden en kansen creëren. Op die manier 
kiezen werknemers hen om hun vaardigheden verder te 
ontwikkelen en relevant te blijven op de arbeidsmarkt. er 
komen nieuwe werkmodellen die zorgen voor meer 
productiviteit. Zij komen in de plaats voor verouderde 
modellen, waarin de relatie tussen werkgever en  
werknemer niet gelijkwaardig was.

De collectieve stem van het individu —  
luister eens goed, hr!

De publieke opinie oefent tegenwoordig een enorme 
druk uit op organisaties. vroeger waren het de 
vakbonden die invloed hadden op het beleid en de 
lonen. nu hebben we een ander soort collectiviteit. 
individuele werknemers kunnen dankzij de social 
media hun krachten snel bundelen en allerlei 
veranderingen teweeg brengen. Zo zijn in de verenigde 
Staten de minimumlonen verdubbeld tot vijftien dollar 
per uur, zelfs voor laaggeschoold werk. De arbeids-
markt is aan het veranderen: de bijbanen van vroeger 
– bijvoorbeeld bedoeld voor studenten – zijn nu voor 
veel mensen hun echte baan. werkgevers staan 
hierdoor onder enorme druk om een salaris te betalen 
waarmee de mensen met deze banen in hun 
levensonderhoud kunnen voorzien. De spanning die 
dat veroorzaakt is een bedreiging voor de werk-
gelegenheid: de kans bestaat dat banen zullen 

verdwijnen als gevolg van automatisering, omdat 
arbeid gewoonweg te duur wordt. Daarom is het 
belangrijk dat werkgevers en beleidsmakers op een 
zorgvuldige manier met deze spanning omgaan.

Percepties zijn echt — employer branding  
was nog nooit zo belangrijk

Meer individuele keuzevrijheid betekent voor 
werkgevers dat ze nieuwe manieren moeten vinden 
om de mensen te vinden, te binden en te behouden. 
platforms zoals linkedin en glassdoor.com maken 
tegenwoordig deel uit van de online arbeidsmarkt. wie 
werk zoekt, kan via dit soort platforms werkgevers 
vergelijken op salaris, bedrijfscultuur en 
carrièremogelijkheden. Organisaties zijn tegenwoordig 
veel kwetsbaarder en moeten er veel meer aan doen 
om de goede naam die ze hebben te beschermen. 
Zowel bedrijven als werknemers willen zich verbinden 
met organisaties die dezelfde waarden hebben en die 
ook een duidelijk maatschappelijk doel nastreven. 83 
procent van de consumenten is bereid om van merk te 
veranderen als een ander merk dezelfde kwaliteit biedt, 
maar daarbovenop ook een sociaal doel steunt7. en 
maatschappelijk verantwoord ondernemen kan voor 
bedrijven van doorslaggevend belang zijn om met een 
bepaalde organisatie zaken te doen8. Generatie Z weet 
heel goed wat ze wil bereiken, maar hecht tegelijk ook 
veel waarde aan de sociale kant van de onderneming. 
Deze jongeren willen een goed salaris, zinvol werk en 
deel uitmaken van een bedrijf dat commercieel succes 
heeft. Maar dat bedrijf moet ook oog hebben voor het 
maatschappelijk belang: doing well en doing good 
worden allebei belangrijk gevonden. De arbeidsmarkt 
was lange tijd een lokale aangelegenheid, maar het 
aantrekken en behouden van personeel vraagt 
tegenwoordig van werkgevers om een mondiale 
mindset. Het werkgeversmerk is nog nooit zo 
belangrijk geweest.

Klantdeskundigheid —  
alles is altijd en overal zichtbaar
De verspreiding van technologie en de toegang tot 
data hebben het startsein gegeven voor een mondiale 
race naar efficiencyverbetering en het verkrijgen van 
meer kennis. Organisaties worden steeds 
geavanceerder in het vinden en behouden van talent. 
Tegelijk eisen klanten, regelgevers en consumenten 
meer inzicht in de manier waarop bedrijven met 
informatie omgaan. voordat de baten kunnen worden 
verzilverd, moeten bedrijven leren hoe ze nieuwe tools 
om data te analyseren het beste kunnen inzetten: 
zonder erin te verdrinken. nu het mogelijk is om bijna 
alles te meten, is het de kunst om uit de brei aan data 
de juiste informatie te halen.

natuurlijk hebben de haves een veel  
betere onderhandelingspositie: zij  
kunnen hun eigen carrière managen.  
De have nots daarentegen voelen zich 
steeds vaker een wegwerpartikel.
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Knowing me, knowing you

Dankzij big data weten bedrijven meer van hun klanten 
dan ooit tevoren. Massa individualisering is het gevolg: 
bedrijven kunnen grote groepen klanten allerlei 
producten en diensten aanbieden die volledig zijn 
toegesneden op individuele wensen. De amerikaanse 
retailer Target zorgde voor veel beroering door uit te 
zoeken wanneer klanten zwanger werden, om hen 
vervolgens een mailing te sturen met coupons voor 
babyproducten. Maar ook Facebook en linkedin 
snijden hun advertenties toe op individuele klanten. en 
de algoritmes van Google zijn in staat om van alles te 
voorspellen: van verkiezingsuitslagen tot en met de 

verspreiding van ziekten. Maar big data zorgen ook 
voor cyberrisico’s: slimme cyberaanvallen tegen 
organisaties als Sony, Talk Talk, Jp Morgen en ebay 
dwingen de leiders van deze bedrijven om pas op de 
plaats te maken met big data. volgens CeO’s en CiO’s 
is security de meest genoemde en tegelijk moeilijkst te 
vinden vaardigheid onder iT’ers: 32 procent van alle 
iT-managers is op zoek naar dit soort specialisten. Dat 
blijkt uit onderzoek van experis9. Dataprivacy, 
beveiliging van digitale gegevens en cybercrime blijven 
in het nieuws.

Organisaties hebben te weinig actuele informatie over 
hun medewerkers. en dat maakt hen steeds 
kwetsbaarder, vinden ze zelf. niet minder dan 80 
procent van alle bedrijven heeft geen betrouwbaar 
beeld van de mensen die ze binnen hun poorten 
hebben10. Dat brengt risico’s met zich mee. bedrijven 
willen het liefst met één muisklik over informatie 

beschikken die hen alles vertelt over hun 
medewerkers. van crimineel gedrag, drugsgebruik tot 
en met het beroep dat ze doen op hulpdiensten. Deze 
toenemende vraag naar realtime-informatie over het 
gedrag van mensen zal de arbeidsmarktsector radicaal 
veranderen, want het informatietijdperk zal op dit 
gebied steeds meer mogelijkheden bieden.

een bizar duo — gaan mashs ups en hr de arbeids-
markt weer gezond maken?

De golf aan data en nieuwe tools maakt de hr-functie 
steeds complexer. in reactie daarop vertrouwen 
bedrijven meer op externe partijen om capaciteiten te 
verbeteren, de flexibiliteit te vergroten en de time to 
value te bekorten. Maar ook bedrijven zullen meer te 
weten komen over hun eigen mensen. Ze zullen vaker 
gebruikmaken van gedragsonderzoek, intelligentietests 
en digitale performance scorecards. Zo maken ze de 
overgang van workforce reporting naar workforce 
analyse. Met uiteindelijk als doel: een hogere produc-
tiviteit, performance en medewerkersbetrokkenheid. 
nieuwe modellen voor samenwerking (ook met 
bedrijven die op het oog concurrent zijn) zorgen voor 
een betere beheersing van de productie, terwijl de 
onderlinge afhankelijkheid tussen organisaties toe-
neemt. Dankzij die samenwerking kunnen bedrijven 
gebruikmaken van elkaars sterke punt en zijn ze 
wendbaarder. een goed voorbeeld van zo’n mash-up: 
Samsung maakt tegenwoordig chips voor de iphones 
van apple. Hr moet leren van deze ‘co-concurrentie’ 
door nieuwe capaciteiten snel en schaalbaar te 
integreren.

uiteindelijk moet het gebruik van data bedrijven in 
staat stellen om betere strategieën te ontwikkelen voor 
het aannemen en ontwikkelen van medewerkers. Het 
helpt bedrijven om het inzicht in de performance te 
vergroten, kansen aan het licht te brengen en te 
anticiperen op risico’s. Maar het is wel de kunst om 
tussen de bomen het bos te zien.

bedrijven zullen meer te weten komen 
over hun eigen mensen. Ze zullen vaker 
gebruikmaken van gedragsonderzoek, 
intelligentietests en digitale performance 
scorecards. Zo maken ze de overgang 
van workforce reporting naar workforce 
analyse. Met uiteindelijk als doel: een 
hogere productiviteit, performance en 
medewerkersbetrokkenheid.

organisaties gaan steeds verder in het toepassen van    
geavanceerde technologie om talent te vinden en te behouden.   
Tegelijk eisen klanten, regelgevers en consumenten meer inzicht in  
de manier waarop bedrijven met informatie omgaan.
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De technologische revolutie verandert de 
organisatie van werk

een kwestie van wennen

Technologie heeft businesscycli (de perioden tussen 
economische groei en neergang) veel korter gemaakt 
en de mondiale concurrentie veel heviger. Door de 
voortdurende veranderingen is het voor werknemers 
ingewikkelder om hun kennis en vaardigheden op peil 
te houden. Opleiders kunnen op hun beurt veel 
moeilijker aangeven waar bedrijven over pakweg drie 
jaar behoefte aan hebben. er worden verhitte debatten 
gevoerd over de vraag of technologische veranderingen 
banen vernietigen of juist zorgen voor andere banen. 
eén ding is in elk geval zeker: hoe groot de impact van 
technologie is op laag- en middengeschoold werk, 
weten we nog lang niet. Met de verdere ontwikkeling 
van kunstmatige intelligentie zal technologie ook 
gevolgen hebben voor kantoorwerkers. Denk aan 
hogeropgeleide professionals, werkzaam in de 
financiële wereld. 47 procent van alle banen die er in 
2010 in amerika waren, worden zeer waarschijnlijk de 
komende tien tot twintig jaar weggeautomatiseerd11. 
als we kunnen afgaan op het verleden, worden de 
nieuwe industrieën groter dan de sectoren die verdwij-
nen. Maar de overgang zal moeilijk zijn, en kent – ook 
op de arbeidsmarkt – winnaars en verliezers.

De human cloud en de high-touch technologie

in onze maatschappij, waarin iedereen met iedereen is 
verbonden en het gebruik van digitale data gigantisch is, 
heeft technologie het veel makkelijker gemaakt om toe 
te treden tot welke markt dan ook. De macht verschuift 
van producenten naar consumenten. Daar ligt een 
uitdaging: zij vinden bekende bloggers en vloggers 
soms geloofwaardiger en betrouwbaarder dan de grote 
merken. een ander fenomeen: steeds meer werkne-
mers bieden zich via nieuwe platforms aan om allerlei 
klussen en klusjes uit te voeren. in amerika wordt 
gesproken over de gig economy. in navolging daarvan 
begint in nederland het begrip afroepeconomie een 
bekend begrip te worden12. Hierdoor wordt de traditio-
nele manier van (massa-)marketing minder belangrijk. 
bedrijven moeten juist diepere, en meer persoonlijke 
relaties aangaan met consumenten. Technologie houdt 
ook een uitdaging in voor gevestigde merken en zorgt 
voor nieuwe manieren om aan vertrouwen te werken, 
vooral door de groei van de deeleconomie. vroeger 
gingen mensen op zoek naar grote, gerenommeerde 
bedrijven, om zeker te zijn van een goede service. Maar 
met de opkomst van de ratings-economie is dat 
veranderd. Tegenwoordig zijn er allerlei platforms 
waarop consumenten producten en diensten beoorde-
lingen geven. Hierdoor kunnen nieuwe namen als 
airbnb en etsy artist zelfs betrouwbaarder overkomen 

dan gevestigde merken. in amerika creëerde amazon 
met amazon Handmade een nieuw platform voor 
makers van ambachtelijke producten. Op dit moment 
bestaat de deeleconomie uit vijf grote gebieden: het 
aanbieden van finance-diensten, de bemiddeling van 
arbeid, de bemiddeling in accomodaties, het delen van 
auto’s en het streamen van muziek en video. bij elkaar 
zijn ze wereldwijd goed voor bij 14 miljard euro. naar 
verwachting is dat 305 miljard euro in 202513. Het 
simpele gegeven dat je op een heel andere manier 
vertrouwen kunt wekken, heeft de deur geopend voor 
miljoenen kleinschalige producenten. Zo is een wereld 
van makers ontstaan die multinationals angst inboe-
zemt. 

Doordat consumenten hun aankopen vaker op een 
persoonlijker manier willen doen (peer-to-peer), komen 
er steeds meer human cloud-oplossingen. lang niet 
allemaal worden ze groot genoeg om succesvol te 
worden. Maar niettemin: met de komst van dit soort 
goedkope oplossingen (ook op personeelsgebied), 
zullen de marges continu onder druk staan. Technologie 
maakt het veel eenvoudiger om vraag en aanbod op het 
gebied van arbeid bij elkaar te brengen. Het is voor 
regelgevers dan ook de uitdaging om het midden te 
vinden tussen de zekerheid die werknemers traditioneel 
gewend zijn en het gebrek aan bescherming van nieuwe 
formules als upwork, crowdSprinG en Freelancer.com. 
vooralsnog zijn dit amerikaanse platforms, maar de 
oversteek naar europa laat vermoedelijk niet lang op 
zich wachten. Hoewel ze nog klein zijn, laten deze 
nieuwkomers zien dat er nieuwe manieren komen om 
arbeid te organiseren. Zowel consumenten als werkge-
vers hebben daaraan behoefte. Het aantal banen waar 
het hier om gaat is misschien niet groot, maar de 
wensen en verwachtingen van werknemers zullen door 
dit soort ontwikkelingen veranderen.

Draagbare technologie, sensoren en diensten

Ons dagelijks leven wordt steeds digitaler door 
draagbare en zelfs implanteerbare technologie, 
intelligente sensors en het internet der dingen. en dat 
heeft grote gevolgen, thuis en op het werk. 
werknemers klokken in met hun smartphone, 
sensoren in auto’s leggen de afgelegde routes vast en 
dashboardcamera’s slaan elke beweging op. 
producenten blijven steeds meer in contact met hun 
producten, om te zien of ze goed blijven werken. Zo 
verzamelt apple continu op anonieme basis 
informatie bij haar klanten en monitort boeing 
voortdurend de vliegtuigmotoren om zich ervan te 
verzekeren dat ze goed en veilig werken. Deze 
connectiviteit helpt bedrijven om het gedrag van 
klanten beter te begrijpen en om betere producten te 
maken.
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De veruberisering van werk biedt mensen kansen om extra geld te 
verdienen en zorgt ervoor dat specifieke taken en projecten 
meteen worden gedaan.

naarmate de onderlinge verbondenheid van mensen 
en producten toeneemt, zal ook hr meer en meer 
veranderen. Deze nieuwe connectiviteit stelt bedrijven 
in staat om meer te weten te komen over hun 
medewerkers en hun producten. Maar ook om de 
inzet van grote aantallen medewerkers die op allerlei 
verschillende locaties werken beter te coördineren en 
om arbeidspools beter te beheren en in te zetten. 
werknemers van grote ondernemingen zijn goed voor 
1 procent van de omzet in draagbare technologie. in 
2020 zal dat 17 procent zijn14. Deze wearables, zoals 
Fuel band en vitalavie, stellen werkgevers in staat om 
data te verzamelen over de gezondheid van hun 
medewerkers. Hiermee kunnen ze het welzijn en de 
productiviteit verhogen.

verder zal hr gebruikmaken van nieuwe digitale 
systemen. een tracking systeem kan bijvoorbeeld de 
voortgang van recruitment monitoren, een hrm-
systeem kan de interactie met medewerkers faciliteren, 
terwijl analyse- en assessmenttools de efficiency en de 
langetermijnplanning verbeteren. allerlei 
gestandaardiseerde processen, bijvoorbeeld voor 
on-boarding en employee benefits, worden zowel 
geautomatiseerd als geïndividualiseerd. veel grote 
werkgevers hebben interne online communities in het 
leven geroepen om met hun medewerkers te 
communiceren en om groepen werknemers (virtueel) 
bijeen te brengen die op heel verschillende plekken op 
de wereld werken. uiteindelijk zullen in dit soort 
platforms een groot aantal technologieën gebruikt 
worden. Dankzij al die waanzinnig grote hoeveelheden 
data kan hr het personeel veel beter managen en de 
betrokkenheid bij de organisatie vergroten.

nieuwe wegen om arbeid te organiseren —  
waarom we de arbeidsmarkt opnieuw inrichten

Technologische disruptie blijft voor snelle verandering 
zorgen en voor nieuwe manieren om arbeid te 
organiseren. De veruberisering van werk biedt mensen 
mogelijkheden om wat extra’s te verdienen en om 
uiteenlopende taken en projecten op afroep te 
verrichten. Deze mogelijkheid om talent op lokaal 
niveau aan te wenden (virtueel of fysiek) zorgt zowel 

voor bewustwording als voor nieuwe factoren die 
concurrentievoordeel opleveren. iedereen kan via 
platforms als werkspot, anyJobby, Croqqer en Jobado 
zijn vaardigheden inzetten en er geld mee verdienen. 
en ook hier geldt: naarmate deze platforms groter 
worden, komen mensen voor moeilijker keuzen te 
staan: wie kiest voor flexibiliteit, neemt inkomens-
onzekerheid op de koop toe. De arbeidsmarkt mag 
dan veranderen, maar de behoefte aan zekerheid blijft 
bestaan. Steeds vaker zullen we ons afvragen wie zich 
nog druk maakt om de mensen die weinig zekerheid 
hebben. wie betaalt straks hun sociale voorzieningen?

COnCluSie
in een wereld waarin onzekerheid de constante factor 
is, moeten organisaties zich steeds sneller aanpassen 
en zichzelf zó positioneren dat ze steeds opnieuw hun 
concurrentievoordeel kunnen benutten. als gevolg 
daarvan zijn er andere strategieën op personeels-
gebied nodig die ervoor zorgen dat het juiste talent op 
het juiste moment beschikbaar is. 

Doordat allerlei sectoren zich snel ontwikkelen, komen 
er banen bij en worden er banen vervangen. Dat maakt 
het spel van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt 
complexer. bedrijven kunnen vooroplopen in de 
Human age door zich te ontwikkelen tot effectieve 
platforms: platforms die de manier waarop mensen en 
bedrijven communiceren, consumeren en werken 
goed en efficiënt faciliteren. uit deze transitiefase zullen 
nieuwe manieren blijven ontstaan om arbeid te 
organiseren.
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