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HOE ZIET 
DE WERELD 

VAN WERK  
ERUIT IN 2025? 

Hoe ziet de wereld van werk eruit in 2025? Dit boekje schetst 
drie mogelijke toekomstscenario’s. Ze zijn het resultaat van 

een aantal interactieve sessies die wij hebben gehouden met 
experts en opdrachtgevers. De scenario’s helpen u na te denken 

over belangrijke vraagstukken op het terrein van personeel en 
organisatie waarmee uw organisatie de komende tien jaar te 

maken kan krijgen.
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Bewegen, bezielen of beheersen?

Drie scenario’s voor de wereld van werk in 2025

TERUG NAAR 
DE MENSELIJKE 
MAAT

Vliegende auto’s, dat zagen de 
makers van sciencefictionfilms 

uit de jaren zeventig wel voor zich. 
Maar de telefooncel zou volgens 
dezelfde visionairs in 2025 nog 
steeds een vertrouwd element zijn in 
ons straatbeeld. 
Voorspellen blijft moeilijk, vooral als 
het de toekomst betreft. Denken 
in scenario’s is daarom vaak een 
goed alternatief, zoals dit boekje 
laat zien. Je kunt dan op meer 
paarden wedden. Dat betekent 
overigens niet dat we op álle fronten 
in onzekerheid verkeren. We weten 
dat de technologie in hoog tempo 
voortschrijdt en dat de gevolgen 
groot zijn. Nadat bijna al het 
productiewerk is geautomatiseerd, 
moeten de komende tien à twintig 
jaar ook veel hoger opgeleiden voor 
hun baan vrezen. Robotisering zal 
effect hebben in domeinen waar de 
invloed van computers tot nu toe niet 

zo groot is, zoals het onderwijs en de 
gezondheidszorg.

Wat betekent dat voor de 
arbeidsmarkt? In elk geval 

dat de kloof tussen insiders en 
outsiders groter dreigt te worden. Er 
zijn minder mensen nodig en sta je 
eenmaal aan de kant, dan wordt het 
steeds moeilijker om op de rijdende 
trein te springen die technologische 
vooruitgang heet. Dat is niet alleen 
een maatschappelijke zorg, maar 
ook iets wat het bedrijfsleven zich 
moet aantrekken. Al was het maar 
uit welbegrepen eigenbelang. Als 
voor velen de afstand tot arbeid te 
groot wordt, blijft er onherroepelijk 
veel talent onbenut. Bovendien: 
als een werkzaam leven straks is 
voorbehouden aan een elite, wordt 
de maatschappij er ook niet leuker 
op.Prof. dr. Joop Schippers

Hoogleraar Arbeidseconomie Universiteit Utrecht
(foto: Ed van Rijswijk)
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Bedrijven zijn de belangrijkste 
instituties op de arbeidsmarkt: 

zij zijn degenen die kansrijke ideeën 
verbinden met de productiefactoren 
die nodig zijn voor economisch 
succes. Het bedrijfsleven heeft 
dan ook in elk toekomstscenario 
de sleutel in handen om te zorgen 

voor de juiste allocatie van talent, 
zodat een goede balans wordt 
gevonden tussen het welzijn van 
het individu, het belang voor de 
maatschappij en het profijt voor 
de onderneming. Hoe? Om te 
beginnen door terug te keren naar 
de menselijke maat. Waar alles is 

georganiseerd in grootschalige 
verbanden raken medewerkers van 
hun werk vervreemd en komt talent 
onvoldoende tot zijn recht. Pas als 
medewerkers weer gezien worden, 
ontstaat ruimte voor een duurzaam 
personeelsbeleid: een beleid dat 
ervoor zorgt dat mensen bereid 
en in staat zijn zich voor langere 
tijd aan de organisatie te binden 
en het tot op hoge leeftijd op de 
arbeidsmarkt vol houden. Omdat ze 
er lol in hebben, werken aan zinvolle 
producten én omdat ze weten dat 
hun werkgever bereid is via scholing 
na verloop van tijd opnieuw in hen te 
investeren. 

Ik hoop dat dit boekje u de 
inspiratie biedt om over de 

arbeidsmarkt van morgen na te 
denken – als u daar al niet mee 
begonnen was. 
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Bewegen, bezielen of beheersen?
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WAAROM 
WERKEN MET 
SCENARIO’S?
Hoe ziet de wereld van werk  
eruit in 2025? Wat zijn dan de 
belangrijkste hr-uitdagingen  
waarmee organisaties te  
maken krijgen? Hoe kunnen  
ze zich daar nu al op  
voorbereiden? 
Toekomstscenario’s helpen 
om het antwoord te vinden  
op deze vragen.

Net als regeren is ook 
ondernemen een kwestie van 

vooruitzien: bedrijven staan voor 
de taak nú beslissingen te nemen 
die pas veel later effect hebben. 
Om daarin succesvoller te zijn, is 
het handig om iets te weten van de 
toekomst. Omdat niemand weet hoe 
die eruit ziet, trekken strategen vaak 
de lijnen van het heden door. Maar 
potlood en liniaal bieden onvoldoende 
gereedschap om de werkelijkheid van 
morgen te vangen. Een doorgetrokken 
lijn laat bijvoorbeeld geen ruimte 
voor onverwachte veranderingen en 
disruptie. Wie had bijvoorbeeld tien 
jaar geleden de opkomst van Airbnb 
voorspeld?

DE HOEKEN VAN HET 
SPEELVELD
Er is een alternatief: denken 
in scenario’s. Scenario’s zijn 
toekomstbeelden die zich kúnnen 

voordoen. Als vertrekpunt nemen 
scenariodenkers hiervoor de (on)
zekere externe ontwikkelingen die 
grote invloed hebben op organisaties.  
Door onzekere trends met grote 
impact met elkaar te combineren, 
ontstaan scenario’s. Die scenario’s 
brengen als het ware de toekomstige 
hoeken van het speelveld in kaart: 
het is onwaarschijnlijk dat een van de 
scenario’s precies uitkomt. Tegelijk 
is het bijna zeker dat elementen 
van de scenario’s werkelijkheid 
worden. Scenario’s bieden dus geen 
panklare oplossingen, maar prikkelen 
organisaties op een creatieve manier 
na te denken over risico’s, kansen en 
bedreigingen.

HOE VERANDERT DE WERELD 
VAN WERK?
Denken in scenario’s is zinvol bij 
beslissingen die sterk beinvloed 
worden door externe ontwikkelingen, 
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terwijl we nog niet goed kunnen 
inschatten hoe deze zullen uitpakken. 
Als er één domein is waarvoor dit 
geldt, is het wel de wereld van werk. 
We weten dat de beroepsbevolking 
vergrijst en verkleurt. Dat computers 
en robots ons steeds meer taken uit 
handen nemen. Dat de economie 
globaliseert en het Westen aan 
economische kracht inboet. Maar we 
kunnen niet voorspellen wat de impact 
wordt van robotisering en hoe wij ons 
als consument, burger en werknemer 
gaan verhouden tot alle nieuwe 
technologie die op ons af komt.

FICTIEVE SCHETS
Gezonde, professionele 
nieuwsgierigheid naar de toekomst 
van de wereld van werk was voor 
ManpowerGroup dan ook de reden 
om met scenariodenken aan de slag 
te gaan. Samen met experts hebben 
we de belangrijkste trends, die 

invloed hebben op de factor arbeid, 
geïnventariseerd en gewogen. Op 
basis daarvan zijn vier scenario’s 
gebouwd (zie volgende pagina). Elk 
scenario geeft een fictieve schets van 
de maatschappij zoals die er over tien 
jaar uit kan zien. Tijdens een aantal 
inspirerende sessies waaraan bij elkaar 

ruim honderd bedrijven deelnamen, 
hebben we de drie meest uitdagende 
scenario’s van de oorspronkelijke vier 
verder uitgewerkt. Deze delen we 
graag met u. In de verwachting dat 
ze u op een leuke manier prikkelen 
om na te denken over de uitdagingen 
waarvoor de toekomstige wereld van 
werk uw organisatie plaatst. 
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OVER DE SCENARIO’S
Scenario’s ontstaan door de belangrijk-
ste trends waarmee een organisatie te 
maken krijgt te kruisen op een assen-
stelsel. Trends die grote impact hebben 
op de wereld van werk zijn de technolo-
gische ontwikkeling en de mate waarin 
consumenten, burgers en werknemers 
zelf initiatief nemen en zaken organise-
ren om hun behoeften te vervullen of dit 
juist niet doen.

TECHNOLOGIE
Bovenaan de verticale as bevindt 
zich het punt waarop weinig 
(kritische) vraagtekens worden 
geplaatst bij de aanwezigheid 
van technologie: technologie is 
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MERKEN & 
INSTITUTIES

dominant, de nadelen worden op de 
koop toegenomen. Onderin bevindt 
zich het punt waarop mensen 
heel welbewust en kritisch met 
technologie omgaan. Lang niet alles 
wordt klakkeloos omarmd.

INITIATIEF
Aan de linkerzijde van de 
horizontale as bevindt zich het 
punt waarop mensen al dan niet 
in groepen zoveel mogelijk zaken 
zelf regelen: het vertrouwen in 
instituties zijn ze kwijtgeraakt. 
Volledig rechts bevindt zich het 
punt waarop mensen zich juist in 
hoge mate verlaten op instituties als 
de overheid, de media en de grote 
bedrijven: de voordelen (efficiency, 
overzichtelijkheid, slagkracht) van 
deze grote reuzen zijn moeilijk te 
evenaren. Het vertrouwen dat deze 
instituties eerder hadden verloren, is 
grotendeels herwonnen.

‘The mind, once stretched by a new idea, 
never returns to its original dimensions.’
Oliver Wendell Holmes,  
Amerikaans jurist en rechtsfilosoof

Van de vier ontwikkelde scenario’s zijn de volgende  
drie verder uitgewerkt:

• DE WERELD VAN DE AMBITIEUZE INNOVATORS 

• DE WERELD VAN DE CREATIEVE MAKERS 

• DE WERELD VAN DE ALOM AANWEZIGE TECHREUZEN



DE WERELD VAN 
DE AMBITIEUZE 
INNOVATORS 
The sky is the limit voor wie 
de nieuwste technologische 
mogelijkheden ziet en weet 
te benutten. Hoogopgeleide 
jongeren kiezen dan ook 
steeds vaker voor het zelf-
standig ondernemerschap, 
op zoek naar vrijheid en 
commercieel succes. In 
beweging blijven is het motto.

In de derde industriële revolutie 
is heel veel technologie op 

open source-basis beschikbaar. 
Deskundigen spreken van turbo-
technologie: het realiseren van 
nieuwe oplossingen lijkt –  op het 
oog – niet ingewikkelder dan het 
bouwen met legoblokjes. Alles draait 
om het gouden idee. Inventiviteit, 
wendbaarheid en ambitie blijken dan 
ook belangrijker voor succes dan 
schaalgrootte of kapitaal. Kennis en 
slagkracht nodig? In no time weten 

ondernemers mondiale netwerken 
te smeden. Behoefte aan financiële 
middelen? Crowdfunding biedt de 
oplossing. Van bestaande instituties 
(werkgeversverenigingen, de media, 
banken, de overheid) verwacht deze 
generatie ondernemers weinig.

BEDRIJVEN ZIJN LOSSE  
COALITIES
Bedrijven zijn eerder te 
karakteriseren als projecten dan 
als duurzame organisaties. Het 
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zijn min of meer losse coalities 
die er via digitale platformen in 
zijn geslaagd de juiste ideeën, 
mensen en middelen bij elkaar te 
brengen. Ze komen en gaan, en 
niemand vindt dat erg. De structuur 
is weinig hiërarchisch. Bij de meest 
succesvolle bedrijven werken 
voornamelijk professionals die 
nauwelijks aansturing nodig hebben. 
Ze worden beoordeeld op basis van 
hun prestaties. Ondersteunende 
taken zijn volledig geautomatiseerd. 

Massaproductie vindt hooguit nog 
plaats voor commodity-artikelen. 
In alle andere gevallen bepaalt de 
consument de specificaties van 
de producten en diensten die hij 
afneemt. Techniek maakt deze mass 
customization mogelijk. 

IEDEREEN WORDT GEREVIEWD
Op de arbeidsmarkt is het dringen 
geblazen. Wie mee wil doen, moet 
goed aanvoelen wat de markt wil 
en wendbaar zijn. Wie daarentegen 

te bang is om te bewegen, ziet zijn 
carrière vroegtijdig stranden.
Succesvolle trendy bedrijfjes 
huren alleen maar hoogopgeleide 
werknemers in. Een goede opleiding 
is een voorwaarde, maar geen 
garantie voor interessant werk. 
Ondernemers zijn continu op 
zoek naar gedreven mensen die 
technische kennis op een creatieve 
manier weten te koppelen aan de 
behoefte van de consument, en die 
(digitaal) kunnen samenwerken in 
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mondiaal samengestelde teams. 
Talent moet zichzelf verkopen: de 
werknemer als personal brand. Wie 
echter zijn cv pimpt, valt genadeloos 
door de mand. Internet maakt alles 
transparant. Niet alleen zzp’ers die 
op projectbasis werken, maar ook 
gewone werknemers worden continu 
gereviewd door opdrachtgevers en 
collega’s. Potentiële opdrachtgevers 
en werkgevers raadplegen deze 
ratings. Je bent dus net zo goed 
als je laatste project, en dat terwijl 
je prestaties worden afgezet in 
een internationaal speelveld. De 
halfwaardetijd van (technologische) 
kennis is enorm kort. Bijblijven is dus 

belangrijk, en dat moet je als werknemer 
zelf zien te organiseren. Either you are 
in, or you are out. Maar tegenover die 
onzekerheid staat een hoge mate van 
vrijheid voor professionals om hun 
carrière vorm te geven.

WAT BETEKENT DIT  
SCENARIO VOOR DE 
ARBEIDSMARKT?

Binden en boeien zijn nauwelijks 
meer aan de orde. Wie op zoek 
is naar werk kiest voor een 
uitdagend project, niet zozeer voor 
een werkgever. Om te kunnen 
samenwerken is het fysieke kantoor 
niet per se meer nodig; digitale 
platforms faciliteren internationaal 
samengestelde teams van sterk 
gespecialiseerde professionals. Imago 
telt als nooit tevoren, technologie 
wordt in hoofdletters geschreven. 
Reputatiemanagement is essentieel, 
zowel voor de werknemer als de 
werkgever. Bedrijven moeten in staat 
zijn op mondiaal niveau de beste 
talenten te vinden en te selecteren. 
Hoogwaardige flex viert hoogtij.
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DE WERELD VAN 
DE CREATIEVE 
MAKERS 
Ondernemerschap, 
gemeenschapszin en slimme 
technologie vormen een 
perfecte symbiose in de wereld 
van de creatieve makers. 
De wereld mooier maken 
is belangrijker dan hoge 
winstcijfers.

Bedrijven zoeken constant naar de 
juiste balans tussen commerciële 

en sociale doelstellingen. 
Ondernemerschap wordt dan ook 
niet langer geassocieerd met groot, 
groter, grootst. Dit scenario kenmerkt 
zich door matiging; de economische 
groei ligt niet zo hoog. Mensen 
zoeken vooral bezieling. Ze werken 
bij voorkeur in kleine, zelfsturende 
organisaties die sterk gericht zijn op 

de eigen gemeenschap of de regio. 
Een begrip als mvo klinkt oubollig 
en achterhaald: het is volstrekt 
vanzelfsprekend dat alles wat je 
doet in lijn is met de omgeving, 
het milieu en in bredere zin het 
sociaal-maatschappelijke belang. 
Slow food heeft een equivalent 
gekregen in slow production. Cradle 
to cradle is de norm. Puur en echt 
zijn daarentegen marketingcredo’s. 
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Echo’s uit een ver verleden, soms 
nog gebezigd door bedrijven die 
de pols van de tijdgeest niet goed 
hebben aangevoeld.

BOMEN DIE TWITTEREN
Slimme apps om opgewekte 
zonne-energie te matchen tussen 
vragers en aanbieders, zodat geen 
energie verloren gaat. Weggelopen 
huisdieren die dankzij tracking and 

tracing snel worden teruggevonden. 
Bomen in beschermde 
natuurgebieden die twitteren 
wanneer er onheil nadert (illegale 
houtkap, stropers, bosbranden): 
nieuwe producten en diensten zijn 
vooral bedoeld om maatschappelijke 
en sociale vraagstukken te helpen 
oplossen. Om nieuwe producten 
en diensten te ontwikkelen, is 
kapitaal niet zozeer een vereiste. 
Technologie wel, maar die is ruim 
voorhanden, en nagenoeg gratis. Er 
wordt op een verantwoorde, integere 
manier gebruik van gemaakt. 
Menselijke creativiteit bepaalt 

het onderscheidend vermogen: 
crowdfunding maakt plaats voor 
crowdsourcing. Maatschappelijke 
groepen rondom het bedrijf zijn de 
belangrijkste inspiratiebron voor 
innovatie. En ‘rondom’ moeten we 
ruim (mondiaal) opvatten. 

LOKAAL IS FAVORIET
Als het gaat om voeding en gemak 
geven consumenten de voorkeur aan 
lokale producten en personal brands. 
De bereidheid om meer te betalen 
voor goede (eerlijke) producten 
is groot. ‘Groenten van de buren’ 
wordt bijvoorbeeld al snel een grote 
hit. De markt voor persoonlijke 
dienstverlening is aanzienlijk 
gegroeid (styling, inrichting, 
personal en mental coaching). 
Grote organisaties en instituties 
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hebben het moeilijk: een reeks aan 
misstappen en schandalen (milieu, 
duurzaamheid, privacy, integriteit) 
heeft laten zien dat ze de voeling met 
de maatschappij zijn kwijtgeraakt, 
en daarmee het vertrouwen van de 
burger en de consument. 

MET HART EN ZIEL
Arbeidscontracten spelen nauwelijks 
meer een rol. Het sociale contract 
wint aan belang: werknemers werken 
met hart en ziel, omdat ze hun 
ideeën willen realiseren. Daarmee 
voelen ze een grotere verbondenheid 
dan met de onderneming zelf. 

Zingeving is een deel van het salaris. 
De grens tussen vast en flexibel is 
verdwenen. Werknemers combineren 
vrijheid met verbondenheid. Veel 
sociale zaken regelen werknemers 
zelf, bijvoorbeeld in broodfondsen.

WAT BETEKENT DIT 
SCENARIO VOOR DE 
ARBEIDSMARKT?

Klassieke vraagstukken op 
personeelsterrein (hoe vind en 
behoud ik de juiste mensen?) 
bestaan nog steeds. Daar 
komt echter een sterke sociale 
component bij: hoe zorg ik 
ervoor dat iedereen kan blijven 
meedoen? Inclusiviteit is de norm. 
Bij het selecteren van werknemers 
wordt niet alleen gekeken naar 
opleiding, kennis en vaardigheden; 
er wordt ook sterk gelet op 
gemeenschapszin. De motieven en 
integriteit bepalen in hoge mate de 
aantrekkingskracht van organisaties 
voor werknemers.
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DE WERELD 
VAN DE ALOM 
AANWEZIGE 
TECHREUZEN 
Het economisch landschap 
lijkt op een zandloper: een 
beperkt aantal grote bedrijven 
beheerst de markt: zij maken 
en distribueren nagenoeg 
alle producten en diensten. 
Daaromheen krioelt het van de 
eenpitters en kleine bedrijfjes. 
De overheid heeft een sterke 
positie.

Steeds brutaler verkent een 
beperkt aantal mondiale spelers 

de grenzen op het gebied van 
privacy en integriteit, waarbij ze 
landen en economische regio’s tegen 
elkaar uitspelen. Maatschappelijke 
waakhonden en politici kunnen 
hiertegen weinig uitrichten. Ze lopen 
achter de feiten aan en hebben 
geen antwoord op de powerplay van 
megaconcerns. Bovendien weten de 

grote multinationals als geen ander 
hoe ze het publiek kunnen verleiden. 
Daarmee nemen ze de critici de wind 
uit de zeilen.
Technologie is alom aanwezig en 
vormt een nagenoeg onzichtbare 
interface tussen ons en de rest van 
de wereld. Thuis, onderweg en op 
het werk. Of we willen of niet.

18

 

Bewegen, bezielen of beheersen?

Drie scenario’s voor de wereld van werk in 2025



Talent only

1

Pr
iv

ac

y

Free Stu�

BETALEN MET 
PERSOONSGEGEVENS
De techreuzen overspoelen de 
markt met handige oplossingen 
die bovendien voor iedereen gratis 
zijn. Hoewel dat laatste een relatief 
begrip is: consumenten betalen in 
feite met hun persoonsgegevens. 

Neem bijvoorbeeld die handige 
chip die vlak onder de huid is 
geïmplementeerd, die waarschuwt 
bij een te hoge bloeddruk. De 
gebruiker stemt ermee in dat 
zijn volledige gezondheidsprofiel 
(cholesterol, hartslag, bloedwaarden 
die ernstige aandoeningen kunnen 
voorspellen) wordt gedeeld met 
bedrijven die slimme diensten en 
producten aanbieden voor een 
gezonde levensstijl.

MACHTSCONCENTRATIE  
ALS VOORDEEL
Tegenover het al dan niet 
doelbewust elimineren van 
vertrouwde instituties (vakbonden, 
cao, vaste contracten, poldermodel), 
staan de vele goededoelenprojecten 
van megaconcerns. Zoals de app 
Picto! die tekst omzet in beeld en 
vice versa, en daarmee de positie 
van laaggeletterden verbetert. 
Ook uit talloze andere voorbeelden 
blijkt dat machtsconcentratie 
ontegenzeggelijk voordelen 
biedt: megaconcerns combineren 
ongekende schaalvoordelen met de 
allure van maatwerk. Luxe artikelen, 
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woonaccessoires en praktische 
producten (zoals onderdelen van 
apparaten die aan vervanging toe 
zijn) worden centraal gemaakt, 
digitaal verstuurd en lokaal in 3D 
geprint. Ze zijn van hoge kwaliteit en 
kosten bijna niets.

Voor werknemers met veel ambities 
is de wereld van de techreuzen een 
eldorado. Slechts een klein deel 
van de afgestudeerden kiest voor 
het zelfstandig ondernemerschap. 
Maar succesvolle start-ups worden 

meestal al na enkele maanden 
overgenomen. Om het succes voort 
te zetten, of om latente concurrenten 
op voorhand onschadelijk te maken. 

WAT BETEKENT DIT  
SCENARIO VOOR DE 
ARBEIDSMARKT?

In dit scenario is the war on talent 
volledig losgebarsten: organisaties 
breken zich het hoofd over de 
vraag hoe zij talent kunnen vinden 
en vasthouden. Bedrijven hebben 
het voor het zeggen op scholen en 
universiteiten en weten studenten 
al in een vroeg stadium te strikken. 
Eenmaal in dienst, wordt de 
werknemer veel privézaken uit handen 
genomen. Goede huisvesting behoort 
bijvoorbeeld tot de secundaire 
arbeidsvoorwaarden. Moreel-ethische 
vragen dienen zich aan op het gebied 
van performance-management: 
hoever mag de werkgever gaan in het 
meten van prestaties? Ook hier zijn de 
grenzen tussen werk en privé aan het 
vervagen. 

20

 

Bewegen, bezielen of beheersen?

Drie scenario’s voor de wereld van werk in 2025



21

DOMINANT

WERELD VAN  
CREATIEVE MAKERS

WERELD VAN AMBITIEUZE  
INNOVATORS

WERELD VAN  
MERKEN

PEERS &
COMMUNITIES

MERKEN & 
INSTITUTIES

DIENEND

T
E
C
H
N
O
L
O
G
I
E

I N I T I AT I E F

WERELD VAN  
TECHREUZEN



WAT KUNT U DOEN?
Net zo min als u kennen wij de toekomst. Maar we kunnen ons wel afvragen 
wat er kan gebeuren, rekening houdend met de trends die we nu zien. Dat 
hebben we gedaan in dit boekje. Met die gedachtenoefening kunt u uw 
voordeel doen. Hoe? Door per scenario na te denken over de volgende 
kernvragen:

 • Wat betekent dit scenario voor onze organisatie?
 • Wat is de grootste verandering?
 • Wat moeten we écht anders gaan doen?
 • Waarmee kunnen we nu al beginnen?

Mochten wij u bij deze gedachtenoefening kunnen ondersteunen,  
dat doen wij natuurlijk graag. Neem dan contact op met: 
 
Myrthe Freyser en Monique van ’t Hull  
telefoon: 088 171 5900 of  
Cora Rietveld  
telefoon: 06 55128711
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ManpowerGroup is wereldwijd al ruim 65 jaar dé  
hr-expert met innovatieve arbeidsmarkt-

oplossingen. 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 2015 
(voor het vijfde 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.  

COLOFON
 
Het ontwikkelen van de scenario’s gebeurde in nauwe 
samenwerking tussen ManpowerGroup en  
Kim Wannet, zelfstandig organisatieadviseur. 

Tekstvervaardiging:  
Ton Smits, Saffraan communicatie

Eindredactie:  
Joyce Oomen, ManpowerGroup

Illustraties van de scenario’s:  
Sebastiaan de Reede, ManpowerGroup

Vormgeving en productie:  
Kleis Sorgdrager, ManpowerGroup
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