VOOROP GAAN IN DE

Human Age
Een tijd van onzekerheid vraagt om een nieuwe
benadering van de wereld van werk

Het ecosysteem van de Human Age is
onafgebroken in ontwikkeling. De regels
die onze samenleving, onze economie en
zelfs onze persoonlijk handelen bepalen,
worden volledig herschreven. De macroeconomische krachten die daarvoor

De gordiaanse knoop wordt voortdurend groter en
gecompliceerder. Daarom worden flexibiliteit en het
vermogen om te innoveren de bepalende factoren voor
succes. Verandering moet een manier van leven worden,
of het nu gaat om individuen, bedrijven of om de overheid.
De tijd die beschikbaar is om op veranderingen te
anticiperen wordt alsmaar korter. Ondernemingen moeten
zich steeds meer richten op strategische souplesse om

verantwoordelijk zijn worden niet alleen

onverwachte tegenwind te kunnen weerstaan.

steeds sterker, maar raken ook steeds meer

Dat is ook de reden waarom de leiders van vandaag

in elkaar verstrengeld. Die krachten bewegen

anders moeten gaan denken over talent; hoe zij daarmee

zich in steeds wisselende richtingen,

omgaan en hoe zij dat talent beheren. Want om succes
te hebben, moet een organisatie een strategie hebben

beïnvloeden elkaar en veranderen telkens

voor een flexibel werkbestand. Die strategie moet

hun effect op de wereld. Totdat het niet meer

worden afgestemd op de bedrijfsstrategie zodat de

mogelijk is die effecten nog te ontwarren –
als in een gordiaanse knoop.

productiviteit wordt bevorderd, de veerkracht vergroot
en de bedrijfsresultaten verbeterd. Kortom, deze tijd van
“zekere onzekerheid” vraagt om een nieuwe benadering
van de wereld van werk.
HR-leiders moeten soepele werkmodellen ontwikkelen

“ Onze tijd kenmerkt zich
door een gevoel van chaos
met maar één zekerheid: er
bestaan geen zekerheden.”

die gemakkelijk kunnen worden aangepast aan

DE COMPLEXER WORDENDE GORDIAANSE KNOOP:
EEN TIJD VAN ZEKERE ONZEKERHEID
2012

2013
Aanpassing aan een nieuw

ecosysteem: The Human Age

Voorop gaan in de Human Age:

Een tijd van onzekerheid vraagt om een
nieuwe benadering van de wereld van werk.

• De wereld wordt herverdeeld: het omgekeerde groeimodel

• Herdefiniëring van marktsegmentaties

• Menselijke dynamiek: omkering van schaarste en overvloed

• Economische evolutie: verschuivende panelen

• G
 ebruik maken van de golf: voortdurende technologische
ontwikkelingen

• T
 echnologische ontwikkeling: alles gaat steeds sneller en
wordt almaar onzekerder

• De Human Age: transformatie van het ecosysteem

• Zekere onzekerheid

onvoorspelbare veranderingen. Om dit soort flexibele
organisatiemodellen goed uit te voeren, moet het
leiderschap participatiever zijn en samenwerking als
uitgangspunt nemen. Leiders in de Human Age moeten
veerkrachtig en strategisch zijn. Zij moeten een cultuur
van samenwerking kunnen bouwen én aansturen en
zij moeten managers ontwikkelen die in staat zijn om

In de Human Age doen zich niet zo af

De bijzondere krachten in de Human Age lijken samen te spannen en voortdurend aan
kracht te winnen. De traditionele breuklijnen, die onze wereld en onze samenlevingen
zo lang hebben gekenschetst, lijken nu te vertakken en te verschuiven. Telkens als er
nieuwe verbanden ontstaan, zijn er alweer nieuwe verdelingen en barsten zichtbaar.
En iedere nieuwe verdeling – politiek, economisch of sociaal – vraagt om een
drastische herinterpretatie en herdefiniëring van onze opvattingen:

toptalent voor langere tijd aan zich te binden.

Hoe de markten opnieuw zijn
gedefinieerd en verdeeld
De traditionele economische verdelingen zijn aan het vervagen. Doordat de economische macht
tussen arbeidsmarkten verschuift, ontstaan er nieuwe verdelingen en komen nieuwe barsten aan

Ondernemingen die slim omgaan met de krachten die

de oppervlakte. En naarmate er nieuwe verbanden ontstaan, manifesteren zich ook weer nieuwe

in 2013 de Human Age bepalen, zijn ondernemingen

politieke, economische en sociale krachten. Wat voor invloed al deze verschillende krachten

die hun lot in eigen handen nemen. Zij zullen

hebben op toekomstige machtsverdelingen, valt moeilijk in te schatten. Nieuwe ongelijkheden

systeem zijn voortdurend in beweging.

concurrenten achter zich laten die niet meebuigen met

en onevenwichtigheden veroorzaken politieke en sociale onrust waardoor macht, invloed en

Daarom is de Human Age zo complex en zo

de complexe krachten van deze snel veranderende tijd.

dynamiek fundamenteel aan het verschuiven zijn, zowel tussen landen en sociale klassen, als tussen

ManpowerGroup brengt al jaren de belangrijkste trends in

regeringen en hun burgers.

en toe eens wat kleine veranderingen
voor. Integendeel, alle elementen van het

ondoorzichtig. En daarom blijft het tempo

de wereld van werk in kaart, onderzoekt altijd innovatieve

waarin de veranderingen zich voordoen maar

personeelsoplossingen en past deze toe. Daardoor

De nadruk van de groei van de wereldeconomie verschuift onophoudelijk naar het zuiden en het

versnellen. Onze tijd kenmerkt zich door een

heeft zij een uniek inzicht in deze krachten en het effect

oosten. De opkomende markten dragen momenteel voor ongeveer 39% bij aan het mondiale BNP.

daarvan. Deze notitie doet aanbevelingen hoe een

De verwachting is dat dit percentage tegen 2020 zal zijn opgelopen tot 52% . Maar nog belangrijker is

HR-leider te midden van deze ‘zekere onzekerheid’ kan

de prognose dat 70% van de verwachte groei van het mondiale BNP tussen nu en 2020 zal worden

bouwen aan een Human Age- bestendige onderneming.

gerealiseerd door deze opkomende markten. De grootste economische macht in het oosten, China,

gevoel van chaos met maar één zekerheid:
er bestaan geen zekerheden.
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is inmiddels uitgegroeid tot de belangrijkste handelspartner voor de meeste landen in de wereld.
Ondertussen beweegt ook Afrika zich steeds sneller in de richting van het voetlicht van de mondiale
economie. De afgelopen tien jaar kwamen zes van ’s werelds snelst groeiende landen uit Afrika.
Ondertussen vertraagt de westerse macht. Westerse ondernemingen zijn op zoek naar
uitbreidingsmogelijkheden in het zuiden en het oosten, waar het merendeel van de mondiale
werkende bevolking te vinden is. De economische macht concentreert zich meer en meer in nieuwe
microregio’s waar industrieën en bedrijven tot bloei komen, voornamelijk dankzij investeringen uit
China. Tegelijkertijd zal de handel tussen Europese landen naar verwachting afnemen. Zo zal China
in 2015 waarschijnlijk Frankrijk aflossen als belangrijkste handelspartner van Duitsland.

Ondanks de voortdurende groei zullen de markten een unieke reeks problemen moeten overwinnen…

de schijnwerpers op:

China

STERKE PUNTEN: China groeit snel uit tot de meest dominante wereldmacht, voornamelijk dankzij een gestaag
groeitempo. De invloed van China op de wereldeconomie neemt toe door haar acquisitie in ontwikkelde landen. In 2011
heeft China bijvoorbeeld een belang van 25% verworven in de Portugese nationale distributeur van elektriciteit en gas.

ZWAKKE PUNTEN: Anders dan bij de meeste andere opkomende markten zal China op korte termijn de nodige
problemen krijgen als gevolg van haar gebrek aan homogeniteit. China’s grootste “demografische goed” – het toenemende
aantal volwassenen in de werkende leeftijd – loopt op zijn einde. Volgens The Economist zal de bevolking van China in 2026
zijn hoogtepunt bereiken, zodat het land in tegenstelling tot overige ontwikkelingslanden al gaat vergrijzen voor het echte
rijkdom heeft vergaard. Momenteel is 8,2% van de Chinese bevolking ouder dan 65. In de VS bijvoorbeeld, bedraagt dat cijfer
13%. Tegen 2050 zal het percentage van de bevolking boven de 65 in China echter 26% bedragen, meer dan in de VS.

Deze nieuwe verhoudingen zijn ook terug te vinden in nieuwe ‘coalities’ (“bubbles”) binnen de samenleving.
In de moderne samenleving zien we groepen die samenhang vertonen en deel uitmaken van een ‘coalitie’,
waar ze vroeger door geografische dimensies en generatieverschillen van elkaar werden gescheiden.
Met behulp van voortdurende technologische innovaties worden mensen nu verenigd op basis van een
gemeenschappelijk belang, het gebruik van een sociaal netwerk of een specifieke politieke overtuiging.

A anbeveling

1

Ondernemingen moeten zich bezinnen op de vraag hoe deze nieuwe manieren van coalitievorming
de traditionele sociaaleconomische structuren hebben verzwakt. Zij moeten zich bezinnen op de
vraag hoe zij deze sociale kaders kunnen gebruiken om hun bedrijfsresultaten een impuls te geven.
Door de interne sociale netwerken binnen een onderneming een impuls te geven, kan virtuele
samenwerking worden gefaciliteerd, al vereist dit wel een flexibel model van nieuwe spelregels.
De term “sociaal” is de laatste vijf jaar van betekenis veranderd. Vandaag de dag wordt het vaak
gebruikt als duiding van sociale netwerken, media en marketing. Deze nieuwe ‘coalitievormingen’
bieden enorme kansen om mensen in te delen naar interesses en overige kenmerken. Daartegenover
staat dat mensen soms te veel en uitsluitend in gezelschap verkeren van gelijkgestemden, en
daardoor vervreemden van mensen die anders denken en handelen.
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Economische evolutie: verschuivende panelen
De verschuivende samenstellingen van de bevolking op de arbeidsmarkt, beïnvloeden zowel de
schaarste van, als de overvloed aan talent, van natuurlijke bronnen en van banen. Daarnaast is de snel
veranderende vraag naar vaardigheden die vereist zijn op de werkplek, debet aan een verontrustende
‘mismatch’ tussen wat werkgevers vragen en hetgeen de medewerkers kunnen bieden.
De toenemende bevolking, de hogere levensverwachting en de voortschrijdende technologie hebben
geleid tot een overvloed aan vaardigheden, werknemers en potentiële productiviteit. Schattingen
geven aan dat de mondiale bevolking de komende twintig jaar tot 8 à 10 miljard zal toenemen
voordat deze weer gaat afnemen. Toch hebben bedrijven nog steeds moeite met het vinden van
het juiste talent. In plaats van toetreden tot de beroepsbevolking maakt de aanstormende jeugd
vandaag de dag deel uit van de meest vervreemde talentenpool ter wereld. ManpowerGroup heeft
het voortouw genomen en de obstakels voor de inzetbaarheid van jongeren in kaart gebracht
en gepubliceerd. Daarbij gaat het onder meer om zachte en harde vaardigheden die wel door
werkgevers verlangd worden, maar die specifiek ontbreken onder net afgestudeerden.
http://manpowergroup.com/research/research.cfm
De explosieve prijsstijging voor hulpbronnen is een centrale factor bij de huidige zeer wisselvallige
BNP-prognoses. Zonder een hulpbronnenrevolutie – of een universeel besef van de noodzaak om
aan de mondiale behoefte aan energie, materialen, voedsel en water te voldoen – zullen landen
de mondiale groei, welvaart en het milieu blijven beschadigen. De prijzen van hulpbronnen hebben
spanningen veroorzaakt met betrekking tot de kwaliteit van leven, met inbegrip van de toegang tot
natuurlijke hulpbronnen, arbeidskosten, de opkomst van nieuwe banen en het verdwijnen van weer
andere. Talent met de juiste vaardigheden is nog zo’n schaarse hulpbron met een snel oplopende
geldelijke waarde. Als gevolg daarvan maken ondernemingen steeds vaker gebruik van hoge
beloningen om talent met vaardigheden bij elkaar weg te snoepen.
Een ander vraag- en aanboddilemma dat het mondiale arbeidsecosysteem blijft beïnvloeden, is
de enorme overvloed aan laag opgeleide werkers. Deze pool, die van oudsher afkomstig is uit de
arbeidersklasse, wordt vervangen door hoog opgeleide werknemers, die echter minder bereid zijn
om ook ongeschoolde werkzaamheden te verrichten. Tegelijkertijd ontbreekt het die hoogopgeleide
werkers vaak aan de zachte en harde eisen die hedendaagse bedrijven stellen. Zonder al die
vaardigheden voor hoog- (of laag-) opgeleid werk, zitten deze werknemers vaak in de wachtkamer
en blijven ze als bron onaangeroerd.
De mondiale ‘mismatch’ op het gebied van vaardigheden heeft een aantal ontwikkelingen in de
hand gewerkt, waaronder de opkomst van de tweede economie. Dit concept is gebaseerd op de
gedachte dat er meer banen verloren zijn gegaan als gevolg van technologische vooruitgang dan
als gevolg van delokalisatie. Omdat de productiviteitswinst als gevolg van technologie in sommige
sectoren het aantal vereiste banen heeft teruggebracht, is dit talent vrijgemaakt om elders in de
economie te worden ingezet.
Naarmate de tweede economie opkomt, zullen sommige functies, waaronder tussenpersonen
en midden management, waarschijnlijk verdwijnen. Er zullen efficiëntere manieren ontstaan om
informatie binnen de hiërarchische (verticale) organisatiestructuur te delen en de horizontale
samenwerking zal toenemen, waarvoor weer nieuwe vaardigheden vereist zijn.
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Talent dat verdrongen is door technologie heeft mogelijkheden op een derde economisch
niveau. Dat niveau is het terrein waar rollen worden geherdefinieerd. Als banen in de productielijn
bijvoorbeeld verloren gaan als gevolg van automatisering, ontstaan hierdoor nieuwe kansen op het
gebied van techniek of informatietechnologie. De vraag naar technici om machines te ontwerpen of
te bedienen, zou juist moeten toenemen.
Om talent voor te bereiden op deze arbeids-economische ontwikkelingen, gaan steeds meer
ondernemingen over tot het intern opleiden van hun werknemers. Doordat werknemers worden
ingezet in andere functies, kunnen zij nieuwe vaardigheden opdoen en hun inzicht in de algehele
bedrijfsvoering vergroten. Daarnaast vergroten managers de flexibiliteit om personen uit te wisselen
tussen afdelingen, nieuwe functies te creëren of nieuwe productlijnen in te stellen, zodat in
veranderende bedrijfsbehoeften kan worden voorzien.

A anbeveling

2

Ondernemingen staan voor de uitdaging om op deze verschuivingen te anticiperen. Daarvoor
zullen zij moeten zorgen dat de ‘talent voorraad’ over de juiste vaardigheden beschikt. Organisaties
kunnen dit doen op basis van een ontwikkelingsfilosofie en door opleidingsprogramma’s voor de
ontwikkeling van hun medewerkers op te zetten. Zo kunnen zij zorgen dat werknemers met meerdere
zaken in aanraking komen en veel en diverse ervaring opdoen. Vaardigheden kunnen worden
verdiept, met als doel dat het talent zich blijft ontwikkelen.

Versnelde technologische R&D
Indien goed toegepast, zal technologie de productiviteit een flinke impuls blijven geven en innovatie
blijven versnellen. Door het wijdverspreide gebruik van recent sterk opgekomen technologieën,
waaronder geolokalisatie, Big Data, mobiele platforms en apps, is de wereld van werk er anders uit
komen te zien. Bedrijven moeten niet alleen doordrongen zijn van het potentieel van de technologie,
zij moeten deze ook doelmatig kunnen aanwenden. Hoewel Big Data in potentie kan leiden tot
betere identificatie van hulpbronnen, met inbegrip van talent, moeten bedrijven begrijpen hoe zij Big
Data kunnen ontsluiten en analyseren. Alleen zo kunnen zij de voordelen ervan koppelen aan de
ontwikkeling van innovatieve personeelsoplossingen.
Nieuwe technologie stuit in eerste instantie onvermijdelijk op weerstand. Zo werd de komst van
het sociale netwerk gezien als het begin van het einde van de privacy. Inmiddels hebben bedrijven
gezien dat het rendement van de investeringen in mogelijkheden voor toegang tot privégegevens
groter zijn dan de risico’s. Organisaties zullen daarbij de juiste balans moeten vinden: enerzijds zullen
ze moeten bijblijven met de nieuwe technologie en nieuwe systemen binnen hun personeelsbestand
moeten introduceren; anderzijds moeten ze omgaan met de weerstand onder werknemers tegen
verandering en zorgen dat hun personeel over de juiste vaardigheden beschikt om doelmatig gebruik
te maken van de nieuwe technologie.
De voortdurende ontwikkeling van technologie biedt de wereld van werk mogelijkheden om aard en
bereik van de huidige werkmodellen om te vormen. Volgens de Wereldbank is inmiddels 90% van de
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wereldbevolking mobiel bereikbaar en zijn er momenteel wereldwijd zes miljard mobiele aansluitingen.
De voortdurend snellere ontwikkeling richting mobiel internet heeft een wijdverspreid effect op de
wereld van werk. Doordat de interactie tussen werkgever en werknemer steeds vaker plaatsvindt via
mobiele apparaten neemt het gebruik van computers dus dienovereenkomstig af.

A anbeveling
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ManpowerGroup voorspelt dat relaties tussen werknemers en bedrijven wordt vereenvoudigd door
simpele en specifieke apps met een enorme invloed op de werkmodellen en -praktijken. Persoonlijke
apps waarmee werkgevers specifieke informatie kunnen delen met medewerkers, kunnen bijvoorbeeld
de betrokkenheid van werknemers bevorderen. Tegelijk kan meer algemene en organisatorische
communicatie werknemers samenbrengen en de samenwerking binnen grote organisaties stimuleren.

Zekere onzekerheid
In de Human Age leidt economische, politieke en sociale onrust tot een tijdperk van onvoorspelbaarheid,
complexiteit, spanning en verminderde flexibiliteit. Het herdefiniëren van systemen en waarden kan
zorgen voor een grotere flexibiliteit en een bereidheid om de veranderingen te omarmen. Hierdoor
kunnen leiders van organisaties het vermogen van het menselijk potentieel optimaliseren.
Tijden van voortdurende onzekerheid vragen eigenlijk om eensgezinde maatregelen die gebaseerd
zijn op krachtige basisbeginselen met heldere doelstellingen. De realiteit is echter dat veel regeringen,
individuen en ondernemingen defensief en irrationeel reageren of zelfs verlamd raken door die
voortdurende onzekerheid. Als een gericht antwoord uitblijft, kan dit daarom negatieve consequenties
hebben voor het bestand van werkenden en zelfs leiden tot een afname van de betrokkenheid en de
productiviteit van werknemers.
Betrokkenheid is nog altijd een belangrijke factor voor het behoud, de motivatie en de productiviteit
van het personeel. In de Human Age functioneren mensen – als gevolg van de steeds ambitieuzere
productiviteitsdoelstellingen – op een hoger stressniveau, waardoor zij meer moeten doen met minder
middelen in minder tijd.

A anbeveling
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Om een strategisch groeikader vast te leggen en een flexibele routekaart voor de ontwikkeling
van groeidoelstellingen te ontwikkelen, moeten bedrijven een paar vaste ijkpunten formuleren. Als
dé wereldwijde aanbieder van innovatieve personeelsoplossingen richt ManpowerGroup zich op
menselijke ontwikkeling en opleiding als ankerpunten. Deze vormen de kern van haar strategische
kader om in te spelen op de aanhoudende onzekerheid van de mondiale mismatch van vaardigheden.
Ondernemingen worstelen om zich aan te passen aan de Human Age en met de gordiaanse
knoop van krachten die zorgt voor voortdurende onzekerheid. Daarom hebben zij nieuwe
leiderschapsmodellen, personeelspraktijken en talentbronnen nodig. Daarnaast zullen zij extra aandacht
moeten besteden aan de ontwikkeling van hun interne systemen, cultuur, betrokkenheid en opleiding.
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Een lager betrokkenheidsniveau is gekoppeld aan een lagere mate van
wederzijds vertrouwen. “Bedrijven bieden niet langer de langdurige
bescherming en zorg van weleer. Toch hebben veel leiders moeite te
erkennen dat dit de loyaliteitsplicht van de werknemers vermindert,”
aldus Tammy Erickson, medewerker van de Harvard Business Review.

Als er gaten vallen in de verticale structuur,
ontstaat er een horizontale hiërarchie

Talent
Management

Markt
van kennis

Markt van
netwerken

VERSCHUIVING INTERNE STRUCTUUR;
VAN “SAMENLEVING” naar “GEMEENSCHAP
Lagere transactiekosten:
• Productiviteit
• Innovatie
• Betrokkenheid
Nieuwe vaardigheden nodig
Nieuwe hiërarchieën rondom invloed, reputatie, vaardigheden, enz.
Behoefte aan nieuwe vertrouwensformats
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Conclusie: bouwen aan de onderneming van
de Human Age
Door te zorgen voor een fundament op basis van de belangrijkste bedrijfsdoelen, kunnen
ondernemingen een strategie ontwikkelen om met onvoorspelbare situaties om te gaan. Deze
strategie moet een evenwicht vormen tussen de nodige ingebouwde flexibiliteit van de plannen
en het resultaat. Werk moet opnieuw worden uitgevonden en moet zowel passen binnen het
kapitalisme als het talentisme. In de Human Age heeft het talentisme onmiskenbaar het kapitalisme
verdrongen als het dominante wereldsysteem, al is het kapitalisme nog niet verdwenen – het is
eigenlijk meer zo dat de systemen van kapitalisme en talentisme naast elkaar functioneren. Sterker
nog, de twee concepten moeten juist goed samenwerken. Talentisme is waarschijnlijk het beste
traject naar een meer acceptabele en rechtvaardige vorm van kapitalisme.
In deze nieuwe tijd is het talentisme uitgegroeid tot het dominante wereldsysteem. De wereld van
werk moet opnieuw worden uitgevonden en moet zowel passen binnen het kapitalisme als het
talentisme. Talentisme creëert per definitie een wereld van verdeling – diegenen die met succes
kunnen navigeren door de Human Age en die hun lot in eigen handen kunnen nemen, en diegenen
die worden meegesleurd door de krachten die dit tijdperk domineren en vormgeven.
Er zal sneller moeten worden geïnnoveerd. In een klimaat met grote risico’s, waarin begrotingen en
tijd krap zijn afgestemd, moeten bedrijven met vertrouwen kunnen investeren in hulpbronnen die in
potentie het grootste effect sorteren. Het herdefiniëren van de werkmodellen en -structuren wordt
erg moeilijk als het personeel niet goed is toegerust, of niet goed is voorbereid om de veranderingen
vorm te geven.
Uiteindelijk zal de Human Age zich blijven ontwikkelen en zullen de krachten achter dit nieuwe
ecosysteem aan kracht blijven winnen en steeds hechter verstrengeld raken in een gordiaanse
knoop van complexiteit en onzekerheid. Als een onderneming voorop wil gaan en met succes door
deze omgeving wil navigeren, betekent dit dat zij elke revolutie moet aanwenden als mogelijkheid
voor innovatie en elke schok als reden voor vooruitgang.
De uitdaging van dit moment is niet zozeer precies te begrijpen hoe en waarom dit gebeurt. Het
gaat er eerder om de kaders, structuren, strategieën en systemen te ontwikkelen waarmee wij
ons kunnen ontwikkelen in de Human Age. Wij moeten de ankerpunten vinden op een zee van
onzekerheid, ook al is onze enige zekerheid dat de wereld blijft veranderen.
Om met succes op deze wateren te navigeren is een moedige, flexibele, onderzoekende en
innovatieve instelling vereist – een instelling die de diepste kern vormt van onze menselijke
vermogens. In de Human Age wordt de sleutel tot succes eens te meer gevormd door het puur
menselijke potentieel en door het vermogen van de menselijke geest om problemen op te lossen,
zich aan te passen en weer boven te komen.
Het 10-stappenplan van ManpowerGroup kan ondernemingen helpen zichzelf te positioneren als
onderneming van de Human Age, met het vermogen om snel te reageren op de woelige wereld en
de marktkrachten en om met succes de bedrijfsdoelen na te streven.

|

9

Grondbeginselen voor het creëren van
de onderneming van de Human Age
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WAT WIJ DEDEN…

WAT WIJ MOETEN DOEN…

Rigide bedrijfsmodellen, -strategieën en
-plannen voor de lange termijn

Formuleren van een aantal kernbeginselen
voor de tenuitvoerlegging, die flexibel zijn
en kunnen worden aangepast aan de
onzekerheden

Verticale bedrijfs- en personeelsstrategieën

Afstemmen van de personeelsstrategie
op de bedrijfsbehoeften

Geografische segmentatie van de markten

Segmentatie van de markten op basis van
overeenkomsten, los van geografie

Technologie ondersteunt de
werkprocessen

Technologie stimuleert groei en
productiviteit

Verticale hiërarchie op basis van de
samenleving

Ontwikkeling van een horizontale hiërarchie
op basis van een ‘gemeenschap’

Teams worden enkel geleid op basis
van de bedrijfsdoelen

Meer allround managers worden
opgeleid om een grotere rol spelen bij het
ontwikkelen van groei en het aansturen
van teams en personen

Leiders opereren van boven af, vanuit een
geïsoleerde positie

Leiders werken echt samen om zo de
prestaties te bevorderen

Mensen worden opgeleid voor de rol
waarin ze actief zijn

Mensen worden opgeleid voor de rol die
zij waarschijnlijk in de toekomst op zich
zullen nemen

Talent wordt gezocht waar het werk is

Werk wordt ontwikkeld in de richting van
waar het talent is

De onderneming wordt geleid door
kapitalisme

Er wordt gebruikgemaakt van talentisme
om de onderneming te sturen
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