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1
INLEIDING

Dit onderzoeksrapport gaat over de competenties die nodig zijn voor de arbeidsmarkt van
de toekomst. Sinds de doorbraak van de computer en robotisering in de vorige eeuw is het
beeld ontstaan dat computers en robots het werk van mensen gaan overnemen. Dit idee
overschaduwt alle andere factoren die een effect hebben op het ontstaan en verdwijnen
van beroepen. Het angstvisioen daarbij is het ontstaan van massawerkloosheid, een
spookbeeld dat steeds terugkeert bij nieuwe technologische ‘revoluties’. Tot nu toe hebben
technologische veranderingen niet geleid tot massale werkloosheid. Economische en sociale
gebeurtenissen, zoals de val van de beurs in 1929 en burgeroorlogen, veroorzaken doorgaans
meer plotselinge en massale werkloosheid dan vernieuwingen in de technologie. Wel hebben
de technologische veranderingen geleid tot discrepanties tussen gevraagde en aangeboden
competenties oftewel tot structurele ‘technologische werkloosheid’. Sociale, economische,
politieke en technologische veranderingen zorgen ervoor dat beroepen verdwijnen maar
het zijn doorgaans dezelfde veranderingen die ervoor zorgen dat er nieuwe beroepen voor
terugkomen. Zoals o.a. Keynes (1933) beweerde, is technologische werkloosheid vaak van
tijdelijke aard.
Welke beroepen er in de toekomst zullen zijn, kan niemand voorspellen. In de media en
wetenschap worden verwoede pogingen ondernomen om een toekomstbeeld te creëren.
Een probleem is dat dergelijke toekomstbeelden gebaseerd worden op extrapolatie van
bestaande trends. Door kennis van het heden te mengen met inschattingen over sociale,
economische en technische ontwikkelingen proberen we de toekomst enigszins voor te zijn.
Heel soms lukt het ‘visionairs’ om ontwikkelingen juist in te schatten, helaas kunnen we
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alleen pas achteraf constateren of inschattingen correct waren. Wie had ooit gedacht dat het
beroep van melkboer of haringpakker zou verdwijnen? Zijn ze wel verdwenen? Of zijn ze in
een ander beroep opgegaan?
Als het gaat over de toekomst, gaat het doorgaans over economisch georiënteerde
ontwikkelingen. In de huidige discussie domineren twee vragen: ‘welke toekomstige
professionele competenties (kennis, houding en vaardigheden) zijn er nodig om economische
groei mogelijk te kunnen (blijven) maken?’ en ‘wat zijn kansrijke of juist kansarme beroepen
in de toekomst?’. Deze vragen zijn urgent(er) sinds het aantrekken van de economie na de
crisis van 2008/9. Uit een UWV-rapport (Horssen & Meijs, 2017) blijkt dat er op dit moment
in sommige sectoren een tekort en in andere een overschot is aan personeel. Werkgevers
in de techniek-industrie-bouw, ICT en de zorg kampen steeds vaker met moeilijk vervulbare
vacatures, wat al regelmatig tot productiebelemmeringen leidt. De geschiedenis leert dat
na een economische opleving en na ‘technologische revoluties’ de arbeidsmarkt en het
onderwijssysteem zich niet snel genoeg aan elkaar weten aan te passen.
Dergelijke constateringen maakten dat de Amsterdam Economic Board zich [in een
discussie] afvroeg welke competenties werknemers in de Metropoolregio Amsterdam in
2025 nodig zullen hebben volgens werkgevers. Deze vraag was het uitgangspunt voor het
onderzoek. Het biedt inzicht in de competenties die werknemers nodig zullen hebben in de
ogen van werkgevers, uitgaande van hun toekomstig businessmodel. Om te komen tot dat
inzicht is het belangrijk eerst een beeld te krijgen van de veranderingen die werkgevers zien in
de toekomst en in welke mate die veranderingen van invloed zijn op de arbeid en benodigde
competenties van hun werknemers. Op basis van al deze gegevens kunnen onderwijs,
overheid en werkgevers businessmodellen ontwikkelen waarmee de Metropoolregio
Amsterdam succesvol kan concurreren.
In dit rapport geven wij antwoord op de volgende deelvragen:
1. Welke grote veranderingen zullen volgens werkgevers invloed hebben op de arbeid in
hun markt of sector volgens hun toekomstig businessmodel?
2. Welke competenties hebben werknemers in de toekomst nodig?
3. Over welke toekomstige competenties maken werkgevers zich het meeste zorgen?
4. In hoeverre vinden werkgevers dat hun organisatie klaar is voor de arbeidsmarkt van
de toekomst?
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EEN THEORETISCH
KADER
Op de arbeidsmarkt is gedurende de 20e eeuw sprake van een toegenomen vraag naar
hoger opgeleide werknemers (Ballafkih, 2017). De afgelopen 25 jaar is de vraag verschoven
van algemene technische vaardigheden – voornamelijk gericht op productie – naar speciﬁeke
technische vaardigheden in combinatie met o.a. uitzonderlijk talent, zelfstandigheid en
managementvermogen (Bresnahan, Brynjolfsson, & Hitt, 2002). De vraag naar speciﬁeke
competenties beslaat niet het hele arbeidsspectrum omdat niet alle technologische
vernieuwingen speciﬁeke competenties vereisen.
De genoemde ontwikkeling leidt tot terugval van bepaalde beroepen en daarmee
het overbodig raken van daarmee verbonden arbeidsmarkt-gerelateerde competenties.
Nieuwe ontwikkelingen leiden echter weer tot nieuwe beroepen en dus tot nieuwe vereiste
competenties, die daarmee bestaande competenties ‘vernietigen’ – een vorm van creatieve
vernietiging (zie o.a. Schumpeter, 2013). Vooral technische innovaties hebben behoorlijk
effect op de benodigde competenties en arbeidscapaciteit. Uitgaande van de creatieve
destructietheorie is het niet de vraag of er een overschot of tekort aan competenties ontstaat,
maar meer in welke mate en op welke wijze instituties daarop reageren.

ONTWIKKELINGEN
Er zijn verschillende factoren die effect hebben op de vraag naar arbeid en in het bijzonder
de vraag naar passende arbeidscapaciteit (zie o.a. Biemans, Sjoer, Brouwer, & Potting, 2017).
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Over het algemeen sturen maatschappelijke, politieke, economische en technologische
veranderingen de vraag en het aanbod naar arbeidscapaciteit.
Globalisering drijft de macro-economie tot veranderingen, die in de micro-economie
doordringen tot op bedrijfsniveau. Competente werkgevers reageren hierop door hun
organisatie wendbaar en innovatief te maken. Dit brengt met zich mee dat ze steeds
sneller en ﬂexibeler willen beschikken over werknemers met speciﬁeke competenties. Door
ﬂexibilisering en innovatie neemt de houdbaarheid van competenties af. Werknemers zijn
genoodzaakt zich voortdurend te ontwikkelen om te voorkomen dat hun competenties
verouderen. Als werkgevers onvoldoende passende arbeidscapaciteit voorhanden hebben,
gaan zij in andere regio’s (ook over de landsgrenzen) op zoek naar geschikte werknemers.
Dit geldt voor zowel hoger als lager opgeleiden – van programmeur tot aspergesteker.
De economie is uiteraard een belangrijke factor in de vraag en het aanbod van
arbeidscapaciteit. Zo heeft de ﬁnanciële crisis in eerste instantie tot gevolg gehad dat
bedrijven geen of beperkt krediet kregen. Hierdoor werd het voor werkgevers moeilijker
om inzake productieprocessen te innoveren. Werkgevers werden voorzichtiger en de vraag
naar producten en diensten nam hierdoor af, met als gevolg een arbeidscapaciteitsoverschot.
Nu de economie aantrekt, begint er een vraag te ontstaan naar arbeidscapaciteit. Het
gaat hierbij om ‘gewone’ uitbreiding van de arbeidscapaciteit of om werknemers met
‘nieuwe’ competenties: economische groei zorgt ook voor meer innovatie en leidt daarmee
tot een vraag naar nieuwe competenties, die vaak nog onvoldoende aanwezig zijn op
de arbeidsmarkt.
Ook de samenleving verandert, wat leidt tot nieuwe arbeidsrelaties en nieuwe functies
waarbij bepaalde competenties belangrijk en andere minder belangrijk worden. Dit heeft
tot gevolg dat er historisch gezien grote verschuivingen in de samenstelling en de vraag
naar arbeidscapaciteit plaatsvinden.
Technologische innovatie verhoogde de arbeidsproductiviteit en zorgde voor verdere
specialisatie in de productieprocessen. Technologische innovatie heeft ook geleid tot een
verschuiving van industrie naar dienstensector. Verschuivingen op de arbeidsmarkt gaan
altijd gepaard met aanpassings- en transitiekosten, zoals de kosten van werkloosheid en
productiviteitsverlies. Eerdere technologische revoluties zorgden al voor ophef over het
verdwijnen van banen en massawerkloosheid (Brynjolfsson & McAfee, 2012). De discussie
van toen lijkt zich te herhalen. Uit onderzoek van Frey en Osborne (2017) blijkt dat op korte
termijn voornamelijk administratieve banen zullen verdwijnen. Op de middellange termijn
zullen ook beroepen zoals vrachtwagenchauffeur, supermarkt- en winkelmedewerker
langzaam verdwijnen. Deze ontwikkeling geldt voornamelijk voor beroepen op het lagere
niveau, met veel routinematig werk. Veel niet-routinematige beroepen, zoals huisarts en
docent, zullen niet verdwijnen maar wel veranderen, ze zullen in de toekomst deels andere
competenties vereisen.
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Het lijkt aannemelijk dat mensen een gefragmenteerd competentierepertoire (portfolio)
zullen ontwikkelen: de ﬂexibilisering van arbeid neemt toe en werknemers zullen verschillende
banen hebben die niet op elkaar lijken. Zo hebben bijvoorbeeld piloten van ‘low cost carriers’,
die op zzp-basis werken, een ‘bijbaan’ als bijvoorbeeld docent om een redelijk inkomen te
genereren (Biemans, Goudswaard, Sjoer, & de Vries, 2017). Er zijn ook functies die, vanuit
verschillende sentimenten, niet aantrekkelijk zijn waardoor werknemers ze niet willen
uitvoeren. Het gaat dan voornamelijk om kwalitatief minder goede banen waarvoor de
meeste werknemers wel over de vereiste competenties beschikken of die ze binnen afzienbare
tijd zouden kunnen aanleren. Dan is er wel vraag naar bepaalde arbeidscapaciteit maar
nauwelijks naar speciﬁeke of toekomstige competenties.

STAKEHOLDERS EN HUN BELANG
Naast inzicht in competenties is het relevant om de rol te onderzoeken die instituties spelen
in de vorming en regulering van arbeidscapaciteit. De belangrijkste actoren op de regionale
arbeidsmarkt zijn werkgevers, werknemers, gemeenten, en opleidingsinstituten. Elke van
deze heeft een eigen rol en een aandeel in de discussie over de toekomstig benodigde
competenties. De actoren zijn ook afhankelijk van elkaar, waarbij de afhankelijkheid niet
altijd symmetrisch is.
Werkgevers hebben belang bij voldoende goed gekwaliﬁceerde werknemers die het
primair proces op peil kunnen houden of uitbreiden. Werknemers hebben belang bij het
actualiseren van hun competenties zodat zij hun arbeidskapitaal kunnen verhandelen op de
arbeidsmarkt. Gemeenten en UWV – verantwoordelijk voor uitkeringen en regulering – zijn
erbij gebaat dat de kosten van werkloosheid beperkt blijven. Voor gemeenten is het dus van
belang dat de aanwezige arbeidscapaciteit benut wordt. Opleidingsinstituten, voornamelijk
het beroepsonderwijs, hebben belang bij het voorzien van de arbeidsmarkt van bruikbare
arbeidscapaciteit zodat zij hun positie kunnen consolideren.
Het onderwijs ondervindt – anders dan gemeenten – niet direct de gevolgen van het
niet tijdig aﬂeveren van goed gekwaliﬁceerde arbeidscapaciteit met de juiste competenties.
Andersom ondervinden werkgevers geen hinder van een overschot aan arbeidscapaciteit.
De actoren zijn dus wel van elkaar afhankelijk maar kunnen uiteenlopende belangen hebben.
Aangezien werkgevers de arbeidscapaciteit in hun organisatie niet ‘bezitten’ maar inhuren
en werknemers dus kunnen uitstromen, blijft het plannen van voldoende arbeidscapaciteit
een uitdaging. Als werknemers de organisaties verlaten, reduceert dat de arbeidscapaciteit
en het menselijk kapitaal van de organisatie. Werkgevers zullen in de meeste gevallen
de arbeidscapaciteit op peil willen houden en daarom nieuwe medewerkers aantrekken.
Dit laatste is ook het geval als de productie toeneemt of medewerkers met speciﬁeke
competenties nodig zijn.
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COMPETENTIES
Een competentie is een geïntegreerd geheel van kennis, houding en vaardigheden. Kennis
is een voorwaarde om te denken en te handelen. Houding verwijst naar het gedrag dat het
mogelijk maakt om zich te ontplooien en een vaardigheid eigen te maken. Vaardigheid wijst
op het vermogen om iets uit te voeren (Bakarman, 2011).
Een werkgever heeft werknemers met bepaalde competenties nodig, vermogens die
nodig zijn voor het uitvoeren van taken die samenkomen in een functie. Er zijn grosso
modo twee typen competenties: generieke en speciﬁeke. Generieke competenties
worden in het onderwijs en het dagelijks leven opgedaan, zoals lezen, schijven, rekenen
en omgangsvormen. Ze zijn generiek omdat ze ‘overal’ ingezet kunnen worden en een
noodzakelijke voorwaarde zijn voor het verwerven van speciﬁeke competenties die
voornamelijk beroepsgericht zijn: vakinhoudelijke, technische, cognitieve en sociale vermogens
die vereist zijn om op een bepaald niveau te functioneren. Ze worden aangeleerd in het
onderwijs of in een arbeidsorganisatie door ervaring (leren door te doen). Ze verouderen
doorgaans sneller dan de generieke competenties. Werkgevers vragen vaak naar ervaring
oftewel naar speciﬁeke competenties. Dit zorgt ervoor dat werknemers met verouderde
competenties doorgaans niet of nauwelijks aan een andere baan komen.
Een belangrijk aspect van competenties is kennis. Werknemers die over unieke kennis
beschikken, kunnen zich onderscheiden op de markt. Het gaat zowel om impliciete als en
expliciete kennis (Polanyi & Grene, 1969). Expliciete kennis is overdraagbaar en meestal
gedocumenteerd. Bij impliciete kennis gaat het juist om kennis die eigen is aan de persoon
van de beroepsbeoefenaar (zie o.a. Sennett, 2000). Omdat deze vorm van kennis niet is
gedocumenteerd, is het moeilijker deze over te brengen (Kluytmans, 2005).
De economie vraagt om meer dan alleen kennis. Uit verschillende onderzoeken (zie
o.a. Ballafkih, 2017) blijkt dat werkgevers steeds vaker vragen naar ‘soft skills’. Het gaat
dan om vaardigheden waarin sociale interactie (zoals samenwerken, communicatie en
inlevingsvermogen) centraal staat (Sweet & Meiksins, 2015). Soft skills verwijzen ook naar
persoonlijkheid en gedrag, oftewel de werkhouding. Deze wordt, net als inzet, gevormd door
normen en waarden. Inzet is een belangrijke eis van werkgevers. Zij willen met zo weinig
mogelijk stimuleringsmaatregelen maximale inzet van werknemers (Ballafkih, 2017).
Naast soft skills hechten werkgevers steeds vaker aan zelfstandigheid, creativiteit en
innoverend vermogen (Sweet & Meiksins, 2015). Ze zien het liefst een combinatie: zelfstandig
en creatief kunnen innoveren (zie o.a. Biemans et al., 2017; Sweet & Meiksins, 2015).
Door de toegenomen complexiteit van taken en functies is de vraag naar deze kenmerken
toegenomen.
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VERLOOP EN PLANNING
Werknemers stromen uit als gevolg van natuurlijk, vrijwillig of gedwongen verloop. Natuurlijk
en gedwongen verloop zijn voor werkgevers redelijk voorspelbaar, omdat het initiatief bij de
werkgever ligt. Bij vrijwillig verloop ligt het initiatief bij de werknemer. Dit is voor werkgevers
lastiger te plannen. Onderzoek wijst wel uit dat een hoog vrijwillig verloop meestal voortkomt
uit interne factoren zoals onvrede over de werkgever of het werk zelf (Carsten & Spector,
1987; Holtom, Mitchell, Lee, & Inderrieden, 2005).
Hiernaast kunnen andere factoren krimp of groei van het personeelsbestand noodzakelijk
maken. Ontwikkelingen als een economische crisis, toenemende concurrentie, technologische
vernieuwing of wetgeving kunnen de vraag naar een product of dienst veranderen, waardoor
werkgevers zich zullen moeten aanpassen. Ook kunnen dergelijke ontwikkelingen invloed
hebben op de aard van het product of de dienst waardoor andere competenties nodig zijn
om deze te kunnen produceren of leveren.
Werkgevers kunnen verschillende strategieën kiezen om mensen met de juiste
competenties binnen te halen. Op de korte termijn kunnen ze breder werven, betere
arbeidsvoorwaarden bieden en indien mogelijk zittend personeel omscholen. Voor de lange
termijn kunnen ze opleidingsinstituten en gemeenten een signaal geven om te zorgen voor
(meer of minder) werknemers met speciﬁeke competenties. Dit veronderstelt dat werkgevers
een strategisch personeelsplan hebben waarin gedetailleerd staat welke competenties
werknemers – of in ieder geval een deel van hen – in de toekomst nodig hebben. Het
gaat meer om de kwalitatieve dan louter de kwantitatieve behoeften. Uit onderzoek blijkt
dat maar weinig werkgevers over deze informatie beschikken en hierin toekomstgericht
zijn (Folkeringa, Grijpstra, De Klaver, & Verhoeven, 2012). Evers en Freese (2014) stellen
dat werkgevers geen goed beeld hebben van hun personeelsbehoeften op langere
termijn en schijven dit voornamelijk toe aan een lacune in arbeidsmarkt informatie. In een
hoogconjunctuur maakt dit werkgevers kwetsbaar.
Langetermijnplanning wordt verder bemoeilijkt als er sprake is van innovatie, een
proces dat een beroep doet op het aanpassingsvermogen van werkgevers. Het gaat dan
voornamelijk om het ﬂexibiliseren (‘agility’, wendbaarheid, veerkracht) van de organisatie
oftewel om strategische lenigheid op personeelsbeleid. Daarom is het van belang dat
werknemers in en buiten de organisatie hun competenties voortdurend ontwikkelen.
Dit vraagt om een strategische planning van de benodigde arbeidscapaciteit en facilitering
van competentie-ontwikkeling.
Evers en Freese (2014) geven aan dat er meerdere redenen zijn waarom strategisch beleid
moeilijk van de grond kan komen. Het is een complexe activiteit die vereist dat werkgevers
een duidelijke visie hebben op het product of de dienst van de organisatie. Die visie zou
vanuit een economische, maatschappelijke, politieke en technologische invalshoek ontwikkeld
moeten worden. Het gaat daarbij om processen die moeilijk beïnvloedbaar maar niet geheel
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onvoorspelbaar zijn. Een economische crisis en de gevolgen daarvan zijn moeilijke in te
schatten, maar andere ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van technologie, zijn vaak
incrementeel en veroorzaken geen abrupte verandering.
Er zijn ook werkgevers die, naast ontbrekend strategische beleid, ook verder op het
gebied van personeelsplanning een traditionele aanpak hebben. Het gaat dan doorgaans om
een minimale planning, gericht op vervanging van het natuurlijk verloop. Daartegenover staan
werkgevers die een geavanceerde strategische ‘human capital’ planning hebben over een
periode van 3 à 4 jaar, waarin verschillende arbeidsmarktontwikkelingen worden opgenomen.
Voor zulke werkgevers is de kans kleiner dat zij te laat reageren op arbeidsmarkttrends die
veroorzaakt worden door technologische, sociale of zelfs economische ontwikkelingen
(op ﬁnanciële crisissen na).
Werkgevers kunnen op verschillende momenten reageren op ontwikkelingen op de
arbeidsmarkt. Sommige reageren bijvoorbeeld vroegtijdig op economisch herstel, wet- en
regelgeving of nieuwe technologie, de zogenaamde early adopters. Zij kiezen doorgaans voor
vroegtijdig investeren in het juiste aantal werknemers met de vereiste nieuwe competenties.
Uit onderzoek naar strategisch HRM-beleid blijkt dat het merendeel van de werkgevers
behoort tot de late majority: zij reageren achteraf op veranderingen, als de trend al op zijn
hoogtepunt is en meer werkgevers haastig op zoek zijn naar uitbreiding van hun personeel,
met nieuwe competenties.

BUSINESSMODELLEN
Om een inschatting te kunnen maken van toekomstig benodigde competenties onder hun
personeel zouden werkgevers gebruik kunnen maken hun businessmodel. Denkend vanuit de
producten of diensten die zij in de toekomst willen leveren, kunnen zij een inschatting maken
van de competenties die nodig zijn om een product of dienst te kunnen leveren. Door het
model te combineren met arbeidsmarktinformatie kunnen werkgevers een taxatie maken van
het benodigde menselijk kapitaal.
Wat een businessmodel precies is, komt in simpele bewoordingen neer op ‘hoe een
bedrijf geld verdient’. Drucker (2017) stelt dat een businessmodel gaat over het identiﬁceren
van de klanten en concurrenten, en van hun waarden en gedrag; daarnaast spelen
technologische veranderingen en de sterktes en zwaktes van een organisatie een rol.
Drucker is van mening dat organisaties die voorop willen lopen (early adopters) expliciet hun
keuzes over de genoemde aspecten moeten maken. Johnson, Christensen, en Kagermann
(2008) hebben dit idee verder ontiwkkeld en stellen dat ieder succesvol bussinessmodel
bestaat uit vier componenten: waardeproposities (hoe win je als organisatie klanten voor
je), winstformule, inclusief verdienmodel en kostenstructuur (hoe creëert een bedrijf waarde
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voor zichzelf), noodzakelijke middelen (zoals technologie, producten etc.), en mensen en
kernprocessen (welke kernprocessen staan ten dienste van de waardepropositie).
De kerncompetenties van een organisatie weerspiegelen de strategie en het
onderscheidend vermogen van die organisatie (Sanchez & Levine, 2009). Deze competenties
vormen een onderdeel van het competentiemanagement dat een uitwerking vindt in het
HRM-beleid (Kluytmans, 2005), waaronder de human resource strategie. Werkgevers bij wie
een visie op de toekomstige waardepropositie ontbreekt of deze niet laat doorwerken in
de competentiestrategie, zullen vanwege hun late reactie op ontwikkelingen waarschijnlijk
geconfronteerd worden met een structureel arbeidsmarktvraagstuk.

Een theoretisch kader | 17

3
VERANTWOORDING VAN
HET ONDERZOEK
In dit hoofdstuk staat de aanpak van het onderzoek centraal. We gaan in op de samenstelling van de populatie, de wijze waarop de data verkregen zijn en op de mate van
generaliseerbaarheid van de resultaten. Ten slotte geven we aan wat de herkomst is van
de werkgevers die deelnamen aan het onderzoek.

HET ONDERZOEK
Dit onderzoek richt zich op de toekomst van de arbeidsmarkt binnen de Metropoolregio
Amsterdam. Het gaat in het bijzonder over competenties van werknemers zoals werkgevers
die denken nodig te hebben in de toekomst. Om hierachter te komen zijn werkgevers
geïnterviewd. Omdat niet altijd even duidelijk is wie de ‘werkgever’ is, is in dit onderzoek
uitgegaan van werkgevers die eigenaar(en) van een bedrijf zijn of zij die de werkgever
vertegenwoordigen, dat wil zeggen ‘werknemers’ die op enigerlei wijze betrokken zijn bij
strategische beslissingen van de organisatie, dan wel beslissingen nemen die invloed hebben
op het personeelsbeleid. Wij gaan ervan uit dat zij voldoende zicht hebben op de toekomstige
behoefte van de organisatie.
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Hoewel de Kamer van Koophandel beschikt over alle organisaties in de Metropoolregio,
is er in het kader van dit onderzoek gekozen om in eerste instantie binnen het netwerk van
de Amsterdam Economic Board (AEB) respondenten te werven. Deze organisatie heeft een
veelzijdig netwerk met grote en kleine ondernemingen. De meeste werkgevers uit dit netwerk
waren bereid deel te nemen aan het onderzoek. Enkele werkgevers hebben hun toezegging
ingetrokken. Het netwerk vormt geenszins een afspiegeling van de veelzijdigheid van de
Metropoolregio. Met behulp van het netwerk van studenten en onderzoekers is daarom
getracht het bestand aan te vullen met werkgevers die niet zijn aangedragen door de AEB.
Ook deze aanvulling heeft niet geleid tot een volledige afspiegeling van de arbeidsmarkt
binnen de Metropoolregio Amsterdam. Zo ontbreken er bijvoorbeeld ICT-ondernemingen
en agrarische bedrijven uit het mkb.
Met dit onderzoek pretenderen wij daarom ook niet een zuivere steekproef te hebben
getrokken. De resultaten kunnen derhalve niet geïnterpreteerd worden als geldend voor
alle werkgevers binnen de Metropoolregio Amsterdam. Zoals in het doel van het onderzoek
is uiteengezet, gaat het om een beeld en een indruk van werkgevers van (mogelijke)
veranderingen richting 2025.
Uit de lijst van de AEB zijn 40 werkgevers benaderd voor een interview. De overige
95 werkgevers komen uit het netwerk van de studenten en onderzoekers. In totaal zijn voor
dit onderzoek 135 semigestructureerde interviews afgenomen, door vierdejaars studenten
Bedrijfskunde, derdejaars studenten Human Resources Management, pre-master studenten
Sociologie/Beleid, Communicatie en Organisatie en onderzoekers van het lectoraat gHRM
(deze laatsten hebben 15 interviews afgenomen).
De basis voor de vragenlijst is aangereikt door de AEB en was gebaseerd op een
verkenning van het onderwerp door ELM Concepts. De bestaande vragenlijst is aangepast
(zie bijlage voor de interviewvragen).
De meeste interviews zijn bij de werkgevers op locatie afgenomen en enkele (circa 10)
telefonisch; ze zijn afgenomen tussen maart en september 2017. De interviews hebben
een gemiddelde duur van ongeveer een uur en zijn uitgewerkt in een vaststaand format.
Alle interviews die door studenten zijn afgenomen en zijn toegelaten als data, voldoen aan
de minimaal vereiste kwaliteitseisen die gelden voor het verzamelen en rapporteren van data1.
Van de 139 respondenten zijn 38 personen werkzaam in een HR-gerelateerde functie.
50 respondenten bekleden een strategische managementpositie en 38 personen zijn
werkzaam in het middenmanagement. 13 respondenten zijn werkzaam in overige functies,
waaronder adviseur, onderzoeker, IT-specialist, arbeidsmarktspecialist en futuroloog.

1

12 interviews zijn niet meegenomen als data.
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Zelfstandigen zonder personeel zijn in dit onderzoek niet meegenomen omdat zij geen
werkgevers zijn. Grofweg loopt de personeelsomvang van de organisaties uiteen van
een enkele medewerker tot enkele duizenden medewerkers2.
De respondenten zijn werkzaam in zowel het grootbedrijf als het midden- en kleinbedrijf.
De organisaties bevinden zich in de volgende sectoren: zorg (ouderenzorg en thuiszorg),
gezondheidszorg (ziekenhuizen etc.), ﬁnanciële dienstverlening (banken, verzekeraars en
beleggers), bouw en onderhoud, hospitality (hotels en toerisme), onderwijs (basisscholen, een
universiteit en een hogeschool), retail (levensmiddelen, kleding, warenhuizen en detailhandel)
en detachering. Daarnaast zijn nog enkele organisaties uit de IT, logistiek, auto-industrie en
olie-industrie geïnterviewd. De rechtsvormen lopen uiteen: besloten vennootschap, naamloze
vennootschap, vennootschap onder ﬁrma, vereniging.
De analyse is verricht door vier onderzoekers van het lectoraat. Iedere onderzoeker
heeft een deel van de analyse verricht. De analyses zijn naderhand besproken en waar
nodig aangepast.

2

Het is een indicatie. De omvang van het aantal personeelsleden is moeilijk vast te stellen omdat de
deﬁnitie van wat onder personeel of werknemers valt, niet eenduidig is, organisaties internationaal
zijn, of soms formeel geen werknemers in dienst hebben.
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Casus: Een schoonmaakbedrijf
In het bedrijfsonderdeel Noord-Holland van een landelijk opererend schoonmaakbedrijf werken 1000 medewerkers waarvan 75% in vaste dienst en 25% in de ﬂexibele
schil. De meeste schoonmakers hebben een lang dienstverband maar er komen ook
werknemers uit de Wajong en er zijn speciale plekken voor statushouders. Zes procent
van de werknemers wordt geworven via subsidieregelingen. Het businessplan van
het bedrijf is gericht op inclusiviteit en diversiteit. Vóór de totstandkoming van de
Participatiewet (2015) wilde het bedrijf al een sociaal ondernemer worden, het was
toen een gat in de markt. Het bedrijf heeft een hoge positie op de participatieladder
en wil dat graag zo houden.
De belangrijkste ontwikkelingen die het schoonmaakbedrijf op zich af ziet komen,
liggen op het politieke vlak. Het bedrijf werkt veel met gemeenten samen, met
het UWV om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek te geven. Als
regelgeving verandert, heeft dat consequenties voor het personeel. Als een gemeente
bijvoorbeeld besluit om de banenafspraak na te komen en om schoonmakers zelf in
dienst te nemen, heeft het schoonmaakbedrijf minder werk. Het verplicht aantrekken
van bijzondere groepen heeft gevolgen voor de werkgelegenheid voor de mensen die
al 20 jaar bij het bedrijf werken.
De schoonmaker zal niet vlug over technische vaardigheden moeten beschikken.
Er zijn wel technische ontwikkelingen zoals de stofzuigrobot maar de inzet van
mensen zal altijd een rol blijven spelen. Op technisch vlak worden wel schoonmaakmiddelen ontwikkeld die CO2 neutraal zijn en waarmee makkelijker wordt gewerkt.
Naar schatting zullen, waar er nu drie mensen schoonmaken op een locatie, dit in de
toekomst er twee zullen zijn, van wie er één voor de helft van de tijd wordt ingezet
voor het onderhoud van de apparatuur.
In de toekomst zullen minder gebouwen schoongemaakt hoeven te worden. Mensen
gaan steeds meer thuiswerken. Huizen van privé-personen worden nog niet door het
schoonmaakbedrijf bijgehouden. Het is wellicht een nieuwe markt waar het bedrijf
actief op gaat acteren. Het bedrijf zou ook andere producten en diensten kunnen
aanbieden, zoals de beveiliging van gebouwen, maar is daar nu nog niet mee bezig.
De kwaliteit van de huidige dienstverlening vraagt nu alle aandacht.
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Opleiden doet het bedrijf zelf. Iedereen volgt de opleiding werknemersvaardigheden,
sommigen beheersen die vaardigheden al, anderen hebben meerdere malen die
opleiding nodig. Voor mensen die goed functioneren en over een goede achtergrond
beschikken, zijn er de buddy-opleiding en jobcoaching om de eigen medewerkers te
kunnen begeleiden.
Gezien de bovenstaande ontwikkelingen schetst de werkgever ook een scenario
waarbij de schoonmaker van de toekomst wellicht meerdere vakken zal uitoefenen.
Een schoonmaker zal dan bijvoorbeeld nog 10 uur op het schoonmaak bedrijf werken,
daarnaast 10 uur pakjes rondbrengen voor PostNL en wellicht de week volmaken in de
retail. Het bedrijf heeft nu al een groot netwerk van bedrijven die gezamenlijk kijken
hoe de arbeidsmarkt te verdelen om arbeidscapacitiet zo goed mogelijk te benutten.
De laatstgenoemde ontwikkeling, dat iemand verschillende bezigheden uitoefent,
komt ook tegemoet aan de wensen van de werknemer, aldus het hoofd HR.
Het geeft afwisseling en de verschillende bedrijven zullen naar dezelfde competenties
vragen.
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4
EEN BLIK NAAR
DE TOEKOMST
In dit hoofdstuk wordt uiteengezet welke grote veranderingen werkgevers zien in de
toekomst, voor hun markt, product of dienst, denkend vanuit het businessmodel dat hen
voor ogen staat. Daaraan gekoppeld gaat het over hun visie op de veranderingen die zij
relateren aan ‘jobs of the future’.

DE TOEKOMST
Dat het moeilijk is om in de toekomst kijken, blijkt uit de antwoorden van werkgevers,
gevraagd naar hun verwachtingen daarvan. De toekomst die zij uiteenzetten is een reﬂectie
van het heden, van veranderingen die al worden ingezet en de mogelijke uitwerkingen
daarvan. Bij het merendeel van de respondenten bestaat geen duidelijk geformuleerde visie
op toekomstige ontwikkelingen. Een gering aantal, voornamelijk kleine ondernemingen, zegt
geen grote veranderingen te zien voor de toekomst of dat de veranderingen zullen meevallen.
Dat de toekomst niet helder is, blijkt ook uit de wijze waarop werkgevers hun
toekomstbeeld schetsen. Zo noemen zij veranderingen die voor andere organisaties gelden,
maar niet voor zichzelf. Zij kennen hun organisatie een uitzonderlijke positie of eigenschappen
toe, waardoor mogelijke veranderingen nauwelijks voor hen lijken te gelden. Dit kan leiden
tot het uitblijven van actie en innovatie met betrekking tot hun producten of diensten en van
het heroverwegen van het benodigde ‘kapitaal’, waaronder de benodigde competenties van
werknemers voor de toekomst.
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“Het zal economisch gezien beter gaan of slechter gaan. Je moet rekening houden met
bepaalde bedreigingen die nu ook enorm gelden. Het zal wel gaan schommelen. Maar er zal
niet, denk ik, heel veel veranderen in de toekomst. […] Kijk, dat zie je ook bij bedrijven zoals
V&D en Manﬁeld, zij hebben heel lang stil gezeten. Hebben heel lang niks gedaan. […] Ik
geloof eigenlijk dat er niks zal veranderen en dat mensen altijd kleding nodig zullen hebben.
En het leuk vinden, omdat ze bij mij komen shoppen voor de ‘personal experience’. Zoals
kofﬁe komen drinken zonder verplicht te zijn iets te kopen.”
Ook worden, binnen een sector, verschillende ideeën over toekomstige ontwikkelingen
gegeven. Waar de een zich zorgen maakt, zegt de ander zich niet druk te maken over de
toekomst. En waar de ene respondent een bedreiging ziet, ziet de ander een kans. Dit blijkt
ook uit het al dan niet ingrijpen met een interventie: waar de een actie onderneemt, wacht
de ander rustig af.
Sommige werkgevers plegen verschillende interventies op het product of de dienst, zoals
het implementeren van een ICT-oplossing of robotisering, terwijl het voor hen niet duidelijk
is hoe dat precies zal uitpakken voor hun organisatie in de toekomst. De interventies worden
ingegeven door veranderingen die zij zien in andere sectoren en zijn doorgaans uit nood of
angst geboren: zichtbare of vermoedelijke achteruitgang in inkomen en middelen, of geringe
arbeidscapaciteit.
Denkend vanuit een verdienmodel en gedwongen door snelle ontwikkelingen in bepaalde
sectoren, zijn enkele grote organisaties wel bewust bezig met de toekomst. De meeste zien
de markt waarin zij opereren snel veranderen. Zij reageren daarop door nu al veranderingen
in te zetten, zoals digitaliseren en het laten uitvloeien van mensen. Om hun bestaansrecht
te behouden, zetten zij interventies in op empathie en snelheid, want dat is volgens deze
werkgevers nog moeilijk te bewerkstelligen met een computer of robot.
“Onze nieuwe HR-directeur is heel erg bezig met future of work. […] Er komt heel veel op
ons af, zeker in de ﬁnanciële sector natuurlijk. Ons verdienmodel komt gewoon onder druk te
staan. Door nieuwe wet- en regelgeving en bijvoorbeeld de Googles en Facebooks [komen er
meer spelers], zij proberen natuurlijk ook bankje te spelen. […] Dat heeft natuurlijk enorme
consequenties voor de mens binnen de bank.”
Enkele werkgevers hebben het idee dat hun organisatie eigenlijk al achter de ontwikkelingen
aanloopt. Het gaat hierbij voornamelijk om technologische ontwikkelingen en in het bijzonder
het digitaliseren van bepaalde functies. Het idee dat zij de slag gemist hebben, wekt de
indruk dat automatisering een doel op zich is: we moeten automatiseren, want anders gaat
het mis. In dergelijke gevallen is het niet duidelijk of werkgevers wel vanuit hun product of
dienst denken. De indruk ontstaat dat zij meer vanuit een efﬁciëntieprincipe veranderingen in
beweging zetten.
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“De hotellerie is gewoon een vrij klassieke tak van sport. Met sommige dingen doen we
hartstikke goed mee. En andere dingen lopen we achter de feiten aan. En op zijn meest
positieve gezegd, op sommige vlakken zouden we ‘early adopters’ kunnen zijn. Maar we
zijn volgers, we zijn geen leiders. Dat is prima, weet je, we zijn goed in wat we doen. Soms
hebben we de slagkracht om dingen te kunnen doen. Wij moeten zeker weten dat iets werkt,
voordat we er geld aan uit kunnen geven. [ …] Je kan soms beter eerst even kijken. Weet je,
we kunnen het niet betalen om twee keer in het jaar op onze bek te gaan. Dan is het klaar.
Dus daarom moeten we keuzes maken en ik denk dat daar niks mis mee is.”
Uit de interviews ontstaat het beeld dat veel werkgevers wel nadenken over de toekomst,
maar dat zij dat alleen op de korte termijn doen: van dag tot dag. Deze groep zegt ook
dat een organisatie nooit volledig klaar kan zijn voor de toekomst; er is altijd wel iets te
verbeteren en zij blijven zich altijd richten op ontwikkeling. Zij gaan ervan uit dat er altijd
ontwikkelingen gaande zijn in de wereld of in Nederland waarop ze moeten inspelen.
Zij zien werken aan de toekomst als een continu proces, iets wat ze elke dag doen.
Samenvattend kunnen we stellen dat de interviews een gemêleerde indruk geven van
de manier waarop werkgevers denken over de toekomst. Slechts een enkeling denkt
gestructureerd vanuit een verdienmodel. Het merendeel heeft geen doordacht plan of vaste
strategie, hoewel ze vaak wel een idee hebben. Ze kunnen vaak hun huidige positie niet goed
inschatten en daardoor niet goed bepalen of ze voor- of achterlopen op de concurrentie en
wat hun positie in de tijd is. Er is soms weinig zicht op het effect van de ingezette interventies.
Het uitblijven van interventies of innovaties lijkt voornamelijk voor kleine ondernemingen een
probleem. Enkele geven aan dat zij het zich niet kunnen permitteren om te experimenteren of
vooruit te lopen op ontwikkelingen.

KLANT, PRODUCT EN DIENST
Net als over de toekomst in het algemeen, zijn de meningen over de klant, het product en
de dienst in de toekomst verdeeld. Sommige respondenten denken dat hun product of dienst
sterk zal veranderen, terwijl anderen denken dat de veranderingen marginaal zullen zijn.
Het merendeel zegt dat hun klantengroep ongeveer hetzelfde zal blijven. Anderen zijn nog
stelliger en stellen zelfs dat hun klant weinig tot geen andere producten zal vragen: alles blijft
zoals het is.
“De klant zal dezelfde wensen hebben en nog steeds dezelfde producten willen. Ik denk niet
dat daar veel in verandert.”
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Werkgevers die een verandering zien, benoemen voornamelijk veranderingen in de
klantenpopulatie en met name het demograﬁsche kenmerk leeftijd, i.c. de vergrijzing.
Zij verwachten dat hun klantenpopulatie steeds ouder zal worden. Enkele ondernemers
zeggen dat zij zich speciaal zullen gaan richten op ouderen in verband met de toenemende
koopkracht in die leeftijdscategorie.
Het merendeel van vooral kleinere ondernemers denkt dat de wensen op productniveau
hetzelfde zullen blijven. Zij zeggen wel dat het er in de toekomst om gaat klantgerichte,
persoonlijke diensten met zeer concurrerende prijzen te bieden. De prijs van een product
of dienst zal steeds belangrijker worden. Een bekend merk en hoge kwaliteit zullen in de
toekomst niet voldoende zijn, volgens de respondenten. Dit komt, zo stellen zij, door de
digitale tools waarmee producten en diensten vergeleken kunnen worden op verschillende
variabelen. In de toekomst zullen deze mogelijkheden verder toenemen en verbeteren,
waardoor de klant nog makkelijker zelf een vergelijking kan maken en relatief objectief advies
inwinnen. Volgens enkele respondenten gaat het er in de toekomst om net dat extraatje te
kunnen bieden in de vorm van goed klantcontact en een persoonlijke benadering.
“Wij zijn ons aan het voorbereiden op ‘high tech high touch’. Alles wat geautomatiseerd kan
c.q. moet worden, zal dat worden. Maar op het moment dat je dan contact hebt, dan moet
dat contact ‘spot on’ zijn. Dan moet dat contact verder gaan dan het standaard ‘one size
ﬁts all’. Dan moet daar interesse zijn, dan moet je echt daadwerkelijk oprechte en gerichte
aandacht geven en het liefst continu. Dus zowel intern als extern, dus intern naar je collega’s
toe en extern naar je gasten toe. […] Dus ik verwacht dat protocollen en dergelijke en
procedures hoe langer hoe meer zullen vervagen. [...] Iedereen kan via een druk op de knop
alle hotels ter wereld virtueel bezoeken. Overal staan reviews, dus je moet ervoor zorgen dat
op het moment dat je gasten hier hebt, dat die verwachtingen waargemaakt c.q. overtroffen
worden.”
Als werkgevers spreken over meer maatwerk en persoonlijker contact, heeft dat vooral
betrekking op service en expertise. Dit zijn ook twee onderwerpen waarop zij zich in de
toekomst willen toeleggen. Het gaat dan vooral om producten of diensten die de klant
‘ontzorgen’. Het streven van verschillende organisaties is het volledig uit handen nemen
van zorgen, zoals het volledig afhandelen van een lekkage of het bieden van volledige
ouderenzorg. Enkele respondenten zeggen dan ook dat hun organisatie al een volledige
ontzorgservice aanbiedt en dat dit in de toekomst nog belangijker zal worden.
“Ja, ik denk een stukje gemak gewoon. Dat is eigenlijk wat wij doen, het uit handen nemen.
Als ze bijvoorbeeld een ongeluk hebben gehad of een aanrijding, dat ze alleen het formulier
geven en dat wij dan de rest doen.”
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Werkgevers willen de klant dus steeds meer centraal stellen. Dit zou er volgens hen toe
leiden dat klanten steeds meer zelf willen bepalen welke diensten en producten zij willen
afnemen en aan welke eisen een product of dienst zou moeten voldoen. Er wordt dus
gezocht naar een ﬂexibel product, aanpasbaar aan de wensen van de klant. Ook dit maakt
dat deze werkgevers steeds meer denken in termen van samenwerking met klanten.
Samenwerking en service hebben veelal betrekking op het bieden van de juiste tools
(technologie). Maar waar sommigen zeggen dat tools een substituut worden voor een
bepaalde service die ze nu bieden, zeggen anderen dat ze bijzaak zijn, of een supplement
vormen op de service. De vormen van service die genoemd worden, zijn grofweg in
twee categorieën in te delen: digitaal ondersteunde service, waarbij de klant door allerlei
technologische tools ondersteund wordt om iets zelf te kunnen doen, en de persoonlijke
service waarbij de klant door een mens geholpen wordt. Werkgevers verwachten dat beide
vormen zullen toenemen, maar dat in bepaalde sectoren, zoals in de ﬁnanciële sector en
de retail, de persoonlijke service belangrijker wordt.
De meesten zien, kortom, wel een verandering in de manier waarop de klant zich in de
toekomst mogelijk zal gedragen, voornamelijk in termen van goedkoper, meer maatwerk en
persoonlijker. Wel leggen zij impliciet een relatie met de competenties die zij in de toekomst
onder hun personeel denken nodig te hebben.
“Ook voor de hospitality straks gaat het een en ander veranderen. De automatisering op het
gebied van check in en out, reserveringen en betalingen. Dat heeft allemaal invloed op de
functies, bijvoorbeeld bij de receptie.”

ARBEID EN ARBEIDSRELATIES
Door informatietechnologie, digitalisering en automatisering zien alle werkgevers veranderingen op zich afkomen die een effect hebben op arbeid en arbeidsrelaties. Er worden
vooral veranderingen genoemd die een effect hebben op de inhoud van functies.
De respondenten merken op dat een deel van de bestaande functies en de daaraan
gerelateerde arbeidsplaatsen zal verdwijnen. Hoewel het voornamelijk gaat over functies
op het lagere niveau, zeggen enkele werkgevers dat ook functies gevaar lopen waarin geen
contact is met klanten, intern of extern.
Grote organisaties merken ook op dat een reductie in lager geschoolde medewerkers een
effect heeft op het aantal staffunctiemedewerkers, dat langzaam zal teruglopen. Dit wordt
voornamelijk opgemerkt door werkgevers in de ﬁnanciële sector. Een geringe minderheid
zegt een loopbaan- of omscholingstraject aan te bieden aan de zittende mensen, maar geeft
ook aan dat het niet te voorkomen is dat sommige mensen overtallig worden. De hoop is op
een natuurlijk verloop.
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Digitalisering en automatisering hebben niet alleen een effect op de externe klant, maar
ook op de interne klant, de eigen werknemers.
“Ik denk dat robotisering wel echt een ontwikkeling is die er gaat komen. Dan moet je
bijvoorbeeld denken aan eerstelijnsvragen die straks door een robot beantwoord zullen
worden. Dat geldt zowel voor de klant als voor de medewerkers binnen de organisatie.
Als wij [in de organisatie] de helpdesk zouden bellen, is het straks ook mogelijk dat de
eerstelijnsvragen door een robot worden beantwoord. […] Dus dan heb je minder mensen
nodig, met als gevolg dat mensen mogelijk ontslagen worden, of dat je met mensen die in
ondersteunende functies werken een ontwikkelpad vaststelt naar een meer adviserende
functie.”
De werkgevers zien dat de arbeidsmarkt door de ontwikkelingen van het afgelopen
decennium langzaam aan het veranderen is en verwachten dat deze in de toekomst verder
zal veranderen. Ze benoemen vaak onderwerpen die gerelateerd zijn aan de arbeidsrelatie.
Een voorbeeld is de toename van het aantal werknemers met een ﬂexibele aanstelling.
Enkele werkgevers merken op dat deze trend zich naar verwachting verder zal doorzetten.
Een enkeling is zijn tijd vooruit en merkt op dat het onderscheid tussen ﬂexibel of vast gering
is en verwacht dat er in de toekomst helemaal geen onderscheid meer zal zijn.
“Nou, wat ik denk dat er veelal gaat gebeuren, is dat we eigenlijk veel praten over bijvoorbeeld de workforce, maar het maakt eigenlijk niet zo super veel uit of je bij ons op de payroll
staat of dat je nou als zzp’er of op een andere manier aan ons verbonden bent. […]. Dat het
er eigenlijk niet meer zo toe doet [in de toekomst], en zeker als je natuurlijk alle studies moet
geloven. Het komt doordat mensen ook niet meer zo vast willen zitten aan een werkgever,
van ik wil daar vast werken.”
Het valt op dat niet alleen ﬂexibele aanstellingen worden genoemd, maar ook werktijdﬂexibiliteit. Enkele werkgevers vragen om meer ﬂexibiliteit en zeggen meer in te willen
spelen op de vraag van de klant. Dit betekent dat van de werknemer verwacht wordt dat
deze zich ﬂexibel opstelt, oftewel komt werken als dat nodig is, ook buiten gewone werken contracttijden. De verwachting is dat dit in de toekomst geen onderwerp van discussie
meer is.
“Personeel moet ﬂexibel zijn, omdat je in moet springen op drukke momenten. Het kan
zomaar zijn dat je een keer moet werken op een woensdag van 12 tot 3. Dan heb ik je nodig,
dat staat ook in je contract. Als je kinderen hebt, heb je wel recht op twee vaste dagen.
Maar als de kinderen uit de luiers zijn en naar school zijn, is dat gewoon voorbij.”
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Wel merken enkele werkgevers op dat ﬂexibele arbeidsrelaties een keerzijde hebben.
Zij zien hierdoor in de toekomst uitdagingen ontstaan en dan speciﬁek de onzekerheid die
de ﬂexibiliteit met zich meebrengt voor werknemers. Door verdere ﬂexibilisering zouden
zij eerder kunnen kiezen voor werkgevers en sectoren waarin wel enige mate van zekerheid
wordt geboden. Arbeidsrelaties worden gezien als een onderwerp waarop werkgevers
zullen gaan concurreren in de toekomst. Bij enkele werkgevers lijkt het concurreren op
arbeidsrelaties nu al begonnen.
Als je kijkt naar contracten enzovoort, dan denk ik dat er wel meer [vaste contracten]
terugkomen […]. Ik heb nu al laatst ook tegen een collega gezegd, dat ik denk dat we ook
gewoon mensen iets moeten bieden. Bijvoorbeeld wel een vast contract, want dat kan
wijkverpleegkundigen ook over de streep helpen om wel voor ons te kiezen en niet voor
een andere organisatie. Ik denk wel dat het weer een beetje in evenwicht komt, want het
is nu wel heel erg doorgeslagen naar heel veel ﬂexibel. Die ﬂexibele schil hebben we zeker
nodig en zal ook nodig blijven, [maar] we hebben gewoon een vaste groep van medewerkers
nodig.”
Er wordt ook opgemerkt dat werknemers zelf steeds meer ﬂexibiliteit vragen, wat voor enkele
werkgevers een teken is dat ﬂexibiliteit in de toekomst zal toenemen en gewoon zal worden.
Daarnaast geven voornamelijk kleine ondernemers aan dat zij niet zonder ﬂexibiliteit kunnen.
Door regelgeving en het daarmee samenhangende risico willen zij zo min mogelijk vaste
contracten aanbieden. Voornamelijk kleine ondernemingen in de retailsector zeggen geen
risico te kunnen dragen en geven aan dat sollicitanten dat ook weten: de doelgroep is bekend
en gewend aan deze arbeidsrelatie. De kleine ondernemingen zeggen ook dat de gevolgen
van dit beleid een negatieve impact kunnen hebben op de hoeveelheid banen in de sector.
“Maar je ziet dat door die crises onze sector [detailhandel] zich kenmerkt door ﬂexibiliteit en
korte contracten, dat komt door de wet werk en zekerheid. Vaste contracten worden niet
gegeven. Na 23 maanden verlies je gewoon je baan en dan ga je gewoon naar de volgende
werkgever. En dat heeft te maken met dat de ondernemer niet het risico durft te lopen
om iemand een vast contract te geven, omdat die kosten te hoog op lopen als ze moeten
uitstromen. Dat maakt ook dat je in een negatieve spiraal kan komen.”
Voor een gering aantal, voornamelijk grote, organisaties blijft het niet alleen bij veranderende
arbeidsrelaties. Ook de manier waarop zij werknemers mobiel proberen te houden zal
veranderen. Zij merken dat het, gegeven de toekomst, niet realistisch en wenselijk is vanuit
werkgever-werknemerperspectief om een loopbaan binnen één organisatie te hebben.
Waarom dit niet wenselijk is, is niet helemaal duidelijk, anders dan dat werkgevers ‘nieuw
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bloed’ in hun organisatie willen. Zij merken op dat mobiliteit een verantwoordelijkheid is
van werkgevers en werknemers. Het gaat voornamelijk om het bieden van mogelijkheden
om kennis op te doen, die ook bruikbaar is in andere organisaties. Door werkervaring in een
organisatie kunnen werknemers vakkennis opdoen. Door in verschillende functies ervaring op
te doen, blijven de medewerkers mobiel en kunnen ze hun loopbaan ook elders voortzetten.
“Het is niet realistisch om te denken dat medewerkers hier veertig jaar blijven. Dat is voor ons
ook niet voordelig. Werkgevers zijn tegenwoordig ook bang om een vast contract te geven
aan hun medewerkers. We focussen vooral op wat we in de tijd dat ze hier zijn wel voor hen
kunnen betekenen. We willen kennis en knowhow meegeven, waardoor ze gewild blijven
op de arbeidsmarkt. Je ziet verder heel erg dat bedrijven zorgen dat hun medewerkers ‘hun
trucje’ kennen, maar zodra mensen ergens anders aan de bak gaan, blijkt dat ze niet écht
iets hebben geleerd, bijvoorbeeld wat iemand weet over de cao en hoe je je een vak eigen
maakt.”
Het bieden van een formeel ontwikkeltraject blijft wel voorbehouden aan werknemers die
een vaste aanstelling hebben. Gegeven de verwachte toename in ﬂexibele aanstellingen
zullen ontwikkeltrajecten die door werkgevers worden aangeboden alleen beschikbaar zijn
voor een klein aantal werknemers.
“Nee, dat klopt, dus daar zit inderdaad een verschil. Dat zijn echt de medewerkers die onder
onze cao’s vallen – en die duurzame inzetbaarheid, dat is inderdaad niet voor de ﬂexibele
schil, omdat die natuurlijk een andere contractvorm hebben. Maar dit is gericht op de
medewerkers die bij ons op de payroll zitten.”
Ook het binden van talent is in termen van arbeid en arbeidsrelaties een onderwerp dat
aandacht heeft. Werkgevers verwachten dat alle taken die gedigitaliseerd kunnen worden,
vroeg of laat gedigitaliseerd zullen worden. Dit zou betekenen dat organisaties alleen kunnen
concurreren op talent. Sommigen zeggen daarbij dat talent in de toekomst lastig te vinden zal
zijn. Het is volgens hen nu al moeilijk om talent binnen te halen en te behouden. Zij vinden
nieuwe talenten voornamelijk via het stagekanaal, vooral wo-geschoold talent. Enkelen
zeggen dat de ‘war on talent’ momenteel hevig is. Ze zien in de toekomst uitdagingen die
voornamelijk betrekking hebben op het behouden van talent.
“Dat is nodig om ze [werknemers] aan ons te binden, en hoe ga je dat doen? Door technologie kan je binden, maar het kost gewoon heel veel meer tijd, dus je bent veel meer actief
aan het ‘engagen’ met die kandidaat en het binden van die kandidaat. Je bent twee jaar bezig
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met één kandidaat om hem een keer hierheen te krijgen. […] Er is gewoon een war of talent,
echt een war of talent, je wilt gewoon de beste mensen bij jouw bedrijf, want de banen
worden heel veel ingewisseld door technologie, dus waarin kan je jezelf op onderscheiden
als organisatie? Op de mensen die je binnen wilt hebben, en dan moet je gewoon de beste
hebben.”
Het blijft lastig om talent te onderscheiden, wat nog versterkt wordt door de ﬂexibiliseringsgedachte. Enkele werkgevers geven dit speciﬁek aan: de ontwikkeling van talent staat op
gespannen voet met ﬂexibele arbeidsovereenkomsten. Contracttermijnen zouden volgens
hen eigenlijk langer mogen zijn, maar niet oneindig. Dit maakt het voor werkgevers immers
aantrekkelijk om talenten op te leiden.
Om talent te behouden, trachten sommige werkgevers het werk en de werkomgeving
aantrekkelijk te maken. Zij denken hierbij aan tertiaire arbeidsvoorwaarden en het verzorgen
van hun werknemers, niet direct aan de ﬁnanciële vergoeding. Er is daarbij een verschil tussen
de huidige en toekomstige generatie: de starters op de arbeidsmarkt zouden alleen maar
werk willen verrichten dat ze leuk vinden terwijl hun voorgangers, al langer werkzaam, ook
werk accepteren dat minder aantrekkelijk is. Dit zou er in de toekomst voor kunnen zorgen
dat werk anders gezien zal worden dan in vroegere generaties. Hoe dan ook, werkgevers zijn
op zoek zijn naar nieuwe manieren van binden en werken.
“Ik denk dat het veel meer gaat worden: ik moet het echt leuk vinden. Ik moet het echt leuk
vinden wat ik doe, anders doe ik het niet. En ik denk, als ik dan terugkijk naar mijn ouders,
die hadden helemaal niks te vinden, die moesten. Die moesten brood op de plank. Ik denk
dat daarin wel echt een verschuiving komt, en ja, dan wordt het alleen maar belangrijker om
je mensen heel goed, ja te verzorgen, zeg ik als werkgever.”
In alleen maar leuke dingen willen, ﬂexibel zijn en jobhoppen zien enkele werkgevers
ook een nadeel. Zij zien een generatie opkomen die niet gedurende langere tijd één
functie wil uitvoeren. Dit zou een probleem kunnen vormen voor specialistische functies
die organisatiespeciﬁek zijn en veel ervaring vereisen om ze goed uit te voeren. Deze
ervaring kan waarschijnlijk niet binnen enkele jaren opgedaan worden. Ook het hiermee
samenhangende interne carrièreperspectief zal voor uitdagingen zorgen.
“Als je nu merkt dat recent afgestudeerden dat [lang blijven] eigenlijk niet meer willen, dan
moet je daar dus wel wat mee. Dus het is nu voor heel veel mensen niet interessant om ja te
zeggen tegen een baan waarvan ze weten: goh, dat moet ik tien of twintig jaar doen en dan
ben ik er heel erg goed in. Ja, dat zijn zaken waar we nu rekening mee aan het houden zijn.”

Een blik naar de toekomst | 33

WERKCULTUUR
De meeste werkgevers verwachten dat er iets gaat veranderen in de werkcultuur van hun
organisatie, met name dat hiërarchische verhoudingen langzaam zullen wegvallen. Zo zal
bijvoorbeeld een manager niet meer vertellen wat er moet gebeuren en hoe, maar stuurt hij
op het realiseren van een gezamenlijk doel of gemeenschappelijke ambitie en faciliteert zijn
werknemers.
Ook de manier van samenwerken zal veranderen. Van werknemers in de toekomst wordt
verwacht dat zij zelf problemen kunnen opsporen, inschatten en indien mogelijk verhelpen.
Omdat de context steeds sneller verandert, is een snel reactievermogen gewenst. Dit wil
zeggen dat niet alleen de mensen, maar ook de werkvormen en structuren veel ﬂexibeler
worden. De verwachting is dat alles in de toekomst snel aangepast moet kunnen worden,
zonder verlies van kwaliteit. Om dit te realiseren zeggen werkgevers verantwoordelijkheden
steeds vaker in ﬂexibele teams te beleggen. De samenstelling van het team wordt bepaald
door de benodigde expertise voor de uitdaging die de organisatie ziet.
“Dat gaat zo snel. En zelfs mensen die hier nog niet zo lang werken of mensen die, zoals
jullie, net afgestudeerd zijn, zeggen ‘man, wat gaat dat snel’. Ook omdat je de verantwoordelijkheid veel meer in het team zelf kan leggen. Het werkt niet meer met een manager
die vertelt wat je moet doen, en dat ga je doen. De manager geeft je nu een probleem dat je
moet oplossen. […] Vervolgens moet je jezelf intern ook weer steeds anders organiseren.”
“Wat er in de buitenwereld gebeurt, dat vraagt wat van ons. Ik zou dat bijna willen
samenvatten onder ‘agility’, wendbaarheid. Dat kun je projecteren op de organisatie, maar
uiteindelijk wordt de organisatie gevormd door medewerkers. Dat zie je ook echt gebeuren,
omdat het in onze sector zo snel en steeds sneller gaat qua veranderingen. Dat vraagt
eigenlijk van ons een heel nieuwe manier van organiseren. Wij staan aan de vooravond van
een nieuwe organisatiestructuur en -cultuur. En dat nieuwe is heel erg vormgegeven op basis
van een nieuwe, soort ‘agile’ werkvorm. Eigenlijk kort gezegd, komt dat neer op kortcyclisch
werken en een hoge mate van autonomie van medewerkers.”
Omdat de snelheid toeneemt, is de verwachting dat zowel de inrichting van het werk als de
werkcultuur in organisaties zullen veranderen. Met name het samenwerken van verschillende
disciplines zal volgens enkele grote werkgevers vaker voorkomen. Middels deze aanpak willen
zij in de toekomst onder andere de toenemende omloopsnelheid van producten en diensten
het hoofd bieden. De multidisciplinaire werkwijze heeft volgens die werkgevers het voordeel
dat organisaties snel kunnen reageren op verandering. Het bijeenbrengen van verschillende
experts zorgt ervoor dat het denken in lineaire processen afneemt. De multidisciplinaire
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aanpak sluit aan op de ﬂexibiliteit van arbeid die werkgevers voor zich zien: niet-aanwezige
expertise kan tijdelijk worden ingehuurd.
Ook zien werkgevers verandering in gezagsverhoudingen. In plaats van gezag op basis
van leeftijd zien zij voor de toekomst meer gezag op basis van nieuwe kennis en snelheid van
beslissen. De meesten willen dit onder meer realiseren door jongeren meer zeggenschap te
geven. Vooral werkgevers die vinden dat hun organisatie nog een technologische inhaalslag
nodig heeft om klaar te zijn voor de toekomst, zien veel in het laten nemen van beslissingen
door jongeren. Die zouden volgens hun redenering minder conservatief zijn en gewend zijn
aan een hoge snelheid.
“Dus jonge mensen aannemen. Degenen die beslissingen nemen zijn toch vaak de ouderen.
Ze denken dat ze best meegaan met hun tijd maar hebben toch een heel andere perceptie
dan de jongeren. Dus je moet wel zorgen dat je jonge mensen betrekt in je organisatie.”
Dat de werkcultuur in de nabije toekomst zal veranderen, blijkt ook uit de manier waarop
werkgevers impliciet de verschillen tussen groepen in hun organisatie percipiëren. Het
gaat om verschillen in vernieuwingsgezindheid, het (willen) aanleren van vaardigheden,
omgangsvormen en communicatiestijl. Werkgevers drukken deze verschillen uit in termen
als verschil tussen generaties en tussen jong en ‘oud’, waar ze doorgaans lang-zittend
mee bedoelen. Zo zeggen enkele werkgevers dat het ouderen bijvoorbeeld ontbreekt aan
computervaardigheden, dat ze moeilijk mee te krijgen zijn met veranderingen of zich niet
verder willen ontwikkelen.
Het creëren van een cultuur waarin medewerkers organisatiebewust zijn en veranderingen
snel oppakken, is een van de strategieën waarop enkele werkgevers inzetten met het oog op
de toekomst. Ze zien ontwikkelingen in de buitenwereld die wendbaarheid vragen en willen
die implementeren in de organisatie. Het creëren van een wendbare organisatie zien ze vooral
als het wendbaar maken van medewerkers. Ze proberen middels verschillende interventies,
zoals trainingen, bijvoorbeeld een afwachtende houding te veranderen naar een actieve
houding, waarin werknemers continu op zoek zijn naar verbetering en efﬁciëntie voor de
organisatie.
“Vorig jaar zijn we het programma gestart, dat heet ‘continuous improvement’. Waarbij we
dus wel proberen om mensen een bepaalde mindset te geven die gericht is op continue
verbetering. Gisteren heb je iets gedaan en vandaag kun je het beter doen. Maar dat valt
nog niet mee om dat binnen het bedrijf te krijgen. Mensen werken in patronen en werken
hier soms al 25 jaar. Die mensen denken: dit is weer zo’n managementbeslissing. Dat vliegt
morgen wel weer over.”
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Enkele werkgevers noemen ook het adaptievermogen van de organisatie. Ze streven naar
een adaptieve organisatiecultuur, waarin medewerkers goed kunnen omgaan met innovaties,
maar ook zelf een aanzet durven te geven tot innovatie. Enkele werkgevers die internationaal
georiënteerd zijn, benoemen ook culturele sensitiviteit, zoals het omgaan met verschillende
culturen. Een organisatiecultuur waarin medewerkers kunnen omgaan met situaties die nieuw
en ambigu zijn, is de gewenste organisatiecultuur voor de toekomst. Op deze manier denken
werkgevers ook beter te kunnen inspelen op de wensen van de klanten. De klantwaarden
staan voorop staan, de klant is als het ware de manager in de nieuwe organisatiecultuur.
“De cultuurverandering waar ik het net over had. Als wij niet die sexy werkgever zijn, waar
mensen denken echt inspiratie te kunnen halen, de vrijheid te kunnen krijgen om zich te
ontwikkelen en hun eigen ideeën kwijt te kunnen, te kunnen zeggen wat ze willen, te
kunnen zijn wie ze zijn, privé en werk goed te kunnen combineren – dan ben je niet klaar
voor de toekomst. Daar zijn we mee bezig. Dus we hebben het op het netvlies. Maar we
moeten daar ook nog echt verder mee aan de slag.”
Over het algemeen willen werkgevers een open en prestatiegerichte organisatiecultuur
creëren, waarin individuele verantwoordelijkheid en vrijheid centraal staan. De indruk ontstaat
dat sentimenten ‘openheid’, ‘gelijkheid’ en ‘vrijheid’, die ook heersen in de samenleving, zich
langzaam zullen weerspiegelen in organisatieculturen.

SAMENLEVING
Verschillende veranderingen die werkgevers benoemen in hun toekomstvisie voor 2025 zijn
direct gerelateerd aan de samenleving. Zij zien een grote dynamiek in de huidige samenleving
en denken dat die zal toenemen in de toekomst. Vooral snelheid en ﬂexibiliteit vormen daarbij
belangrijke begrippen. In het beeld dat zij schetsen is de mens, en daarmee ook de klant, zeer
zelfstandig. Zelfstandigheid komt vooral neer op het zelf uitzoeken en regelen.
Demograﬁsche veranderingen binnen Nederland worden door de betrokkenen vaak
genoemd. Het aantal ouderen dat met pensioen gaat, zien de werkgevers als een kans en
als een zorg. De ouderen van de toekomst zullen nog vitaal zijn op het moment dat zij met
pensioen gaan. Door het uitstellen van het pensioen zullen ouderen langer arbeidsproductief
kunnen zijn. Dit zou kunnen bijdragen aan de ﬂexibiliteit die de arbeidsmarkt nodig heeft in
de toekomst. Het langer aanblijven van werknemers zou ook de dynamiek in de samenleving
kunnen veranderen. Zo wordt verwacht dat de behoefte aan zorg in de toekomst eerst zal
afnemen, omdat mensen steeds ouder gezond blijven en door verschillende (technologische)
hulpmiddelen langer actief blijven deelnemen aan de samenleving. Op een bepaald moment
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zullen ouderen echter (steeds) complexere zorg nodig hebben waardoor de zorgfactor
zal toenemen. Enkele werkgevers in de zorgsector zien dat de complexiteit van zorg nu al
ontstaat en verwachten dat deze in de toekomst verder zal toenemen. Maar ook stellen
zij dat veel van die problematiek opgelost of verminderd kan en zal worden middels
zogenaamde zorgnetwerken en de automatisering van handelingen, zoals bloeddrukmeting,
hartslagmonitoring en het spuiten van insuline.
“Ik zie dat de zorg er waarschijnlijk veel complexer uit zal gaan zien. Dus dat ook de zorgvraag die je dan thuis hebt, heel anders is dan wat wij in de afgelopen jaren gewend zijn. […]
Ik denk dat kosten die daar ook aan verbonden zijn, nog meer onder druk zullen komen te
staan, zodat je je dan als organisatie ook zou moeten bewijzen op kwaliteit van zorg om nog
mee te mogen doen.”
Werkgevers denken dat in de toekomst kennis een belangrijke rol zal spelen, vanwege het
groeiende belang van informatietechnologie. Het gaat dan vooral om kennis die gedeeld
wordt in digitale netwerken, dat wil zeggen in de digitale samenleving. Hierdoor zullen
mensen, inclusief klanten, zich anders gaan gedragen en zich anders tot elkaar en daarmee
tot organisaties gaan verhouden. Klanten zullen zelf nog meer informatie vergaren over
producten en diensten, evenals over medische diagnoses en mogelijke behandelingen.
De respondenten gaan ervan uit dat de manier waarop organisaties nu met klanten
communiceren, zal veranderen. Ook het alleenrecht op bepaalde kennis van organisaties zal
naar verwachting afnemen. De klant verandert daarbij in een samenwerkingspartner.
“Ik denk dat het hem dan met name zit in dat je niet de kennis in huis hebt van wat er
allemaal te koop is en de houding hebt van ‘ik weet het wel beter dan u’. Dat is dodelijk
voor de organisatie, want de cliënten van de toekomst zullen dat niet meer pikken. Dus het
is meer het meedenken met, dan denken voor en over.”
Door technologische veranderingen is de manier waarop mensen communiceren de
afgelopen jaren sterk veranderd. De geïnterviewde werkgevers merken op dat mensen
(technologische) veranderingen snel oppakken en accepteren. De verwachting is dat deze
trend zich in de toekomst zal voortzetten. Dit heeft gevolgen voor de manier waarop
mensen arbeid percipiëren en zichzelf positioneren in de samenleving.
“Vroeger had je echt buitendienst en binnendienst. En nu heb je dat eigenlijk niet meer.
Nu komen de medewerkers naar kantoor of regelen ze het vanuit huis, telefonisch of per
e-mail. En in 2025 zal er misschien wel steeds meer webcam of Facetime worden gebruikt.”
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De nieuwe manier van communiceren zal, zo verwachten de betrokkenen, ook een nieuwe
manier van werken voortbrengen, een andere werkcultuur, en daarmee een andere
samenleving.
Werkgevers zien dat mensen, door de veranderende samenleving, steeds meer ﬂexibiliteit
vragen, wat in de toekomst verder zal toenemen. Door de nieuwe manier van werken en
toenemende ﬂexibiliteit in organisaties en samenleving verwachten zij dat werknemers in
toenemende mate controle over hun werk en werktijden willen uitoefenen. De verwachting
is dat de ﬂexibiliteit doorwerkt in de samenleving en daarmee weer in de verwachtingen van
werknemers zelf: het wordt gezien als een zichzelf versterkend fenomeen. In de toekomst kan
dit bepaalde verwachtingen creëren, bijvoorbeeld dat diensten en producten continu geleverd
kunnen worden. Door de toenemende vraag naar ‘just in time’ en ‘on demand’ diensten,
verwachten werkgevers dat werknemers steeds meer ﬂexibiliteit zullen vragen om hun werk
en hun privéleven te kunnen combineren. Er zal meer controle en autonomie ontstaan bij
werknemers, wat terug te zien zal zijn in een veranderende samenleving.
Enkele werkgevers benoemen ook directe veranderingen in het sociale systeem. Zo
wordt verwacht dat er door de ﬂexibele arbeidsmarkt en samenleving ook meer behoefte
zal ontstaan aan een ﬂexibel sociaal systeem, dat beter past bij de veranderde samenleving.
De voorbeelden die genoemd worden, hebben betrekking op het onderwijs, de zorg en
sociale voorzieningen. Zo wordt bijvoorbeeld verwacht dat het pensioenstelsel in de toekomst
geﬂexibiliseerd wordt.
“Het pensioenstelsel, dat wordt zoals je weet ﬂexibeler, achter de schermen zijn werknemers
en werkgevers met elkaar in gesprek en daar is al iets van naar buiten gekomen. […] Een
individueel pensioenpotje waar dan al dan niet collectieve elementen in zitten en noem maar
op. Allemaal op zoek naar ook weer hetzelfde tussenmodel eigenlijk. Alles wijst die kant op.”
Enkele respondenten zien steeds minder draagvlak voor het collectief van de samenleving,
door de toenemende individualisering. Sommigen zien bijvoorbeeld dat mensen niet meer
collectief de kosten willen delen voor zaken als (ziektekosten)verzekeringen. Er wordt een
beeld geschetst waaruit blijkt dat solidariteit en sociale zorg zullen afnemen en waarbij die
steeds meer in conﬂict komen met het eigenbelang. Vooral zorggerelateerde organisaties
verwachten en hopen op een sterke sociale samenleving waarin sociale en medische zorg in
netwerken in de wijk wordt geleverd. De verwachting is echter ook dat eenzaamheid steeds
verder zal toenemen, voornamelijk onder ouderen. Anderen merken op dat door nieuwe
technologieën ouderen sneller in contact kunnen komen en 24 uur per dag bewaakt kunnen
worden. Ook deze ontwikkelingen zullen de samenleving een andere vorm geven.
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“En sociaal zie ik dat er steeds minder draagvlak komt. Mensen willen niet betalen voor zaken
die een ander overkomen. En dat is nou juist wel het principe van verzekeren.”
Er is, kortom, de verwachting van een terugloop in solidariteit en een toename van
een individuele benadering waarin het ‘eigen’ centraal staat. Hierdoor ontstaan andere
opvattingen over solidariteit, sociale samenhang en zorg, waarbij individuele rechten en
gelijke behandeling centraal staan.

POLITIEK EN REGELGEVING
Werkgevers maken zich voor de toekomst zorgen over de regels die door Europa worden
ingevoerd. Vooral omdat ze niet weten wat ze kunnen verwachten: sentimenten in de
samenleving en de politiek zorgen voor een onvoorspelbare dynamiek. Voor een werkgever
kan een bepaalde ontwikkeling, die aanvankelijk ver weg leek, ineens nabij komen. Daardoor
is het moeilijk te bepalen wat een juiste of onjuiste investering is. Enkele werkgevers vinden
het huidige politieke klimaat, dat in hun ogen te nationaal gericht is, niet goed voor de
toekomst.
“Maar ja, gezien de politieke trends de laatste tijd, is het misschien verder weg dan ooit.
Want er groeit toch steeds meer wanklank richting de Europese regels en dan zijn er toch
veel populisten vooral die vinden dat je je op je eigen land moet richten.”
Ook veranderingen in regelgeving spelen een rol. Nederlandse organisaties, vooral grote
ondernemingen, krijgen steeds meer te maken met Europese wetgeving. De ruimte die de
regels overlaten en de gevolgen van de regels vinden de betreffende werkgevers moeilijk te
overzien. Dit maakt strategische keuzes en visievorming op de toekomst lastig. Vooruitwerken
lijkt voor de ondernemers moeilijk, omdat het voorspellen van de lange termijn weinig waarde
heeft vanwege de grote onzekerheid rondom de regelgeving.
De snelheid waarmee de wetgever regels verandert, leidt voornamelijk bij kleine
ondernemingen tot verlies van het overzicht. Dit vertaalt zich in terughoudendheid en
voorzichtigheid. Als voorbeeld noemen enkele kleine ondernemers de regelgeving rondom
arbeid. Deze zou te complex zijn geworden, waardoor sommigen zeggen geen enkel risico te
willen lopen. Een enkeling zegt dat sommige regels ook tegenstrijdig zijn, wat aangeeft dat
werkgevers de situatie niet meer goed kunnen overzien door de complexiteit van de regels.
De betrokkenen verwachten dat dit een nog groter probleem zal worden in de toekomst.
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“En de wetgever verandert voor het gemak nog maar heel veel in die [arbeidswet] regels,
en dat heeft er vooral mee te maken dat er vragen worden gesteld, bijvoorbeeld vanuit de
loonbelastingsfeer, die dan weer haaks staan op privacywetgeving. Daar zit de grootste crux.”
Sommige organisaties zien ook voordelen in de nieuwe regels. Enkele denken dat zij door
Europese regelgeving hun diensten eenvoudiger in het buitenland kunnen aanbieden. Zij zien
echter ook nadelen. Door het invoeren van nieuwe wetten zal de complexiteit toenemen.
Dit zou volgens sommige werkgevers leiden tot meer regeldruk, waardoor de kosten
zullen toenemen. Ook verwachten zij dat de complexiteit toeneemt door het gebruik van
nieuwe technologieën. Zo stellen enkele werkgevers zich bijvoorbeeld de vraag wie er straks
aansprakelijk zal zijn voor schade die voortkomt uit een ongeluk met een robot of computer.
Door deze ontwikkelingen onttrekt het werk zich aan het zicht; het werk wordt ‘onzichtbaar’
voor werkgevers. Kennelijk ontstaat daarmee ook een deel van de complexiteit. In de verhalen
schemert dan ook door dat mensen een belangrijke rol blijven spelen in het interpreteren en
naleven van de regels.

AUTOMATISERING EN INFORMATIETECHNOLOGIE
Alle werkgevers in dit onderzoek spreken in verschillende vormen over de gevolgen van
automatisering, robotisering en een groeiend gebruik van informatietechnologie. Ze noemen
het de belangrijkste factoren die zorgen voor verandering in de toekomst. In sommige
branches, zoals de zorg en ﬁnanciële dienstverlening, schetsen enkele werkgevers complete
transformaties. Ontwikkelingen die gerelateerd zijn aan big data, kunstmatige intelligentie en
blockchaintechnologie zouden bepaalde functies en beroepen compleet doen verdwijnen of
veranderen. Enkele werkgevers zeggen dat deze ontwikkelingen ook gevolgen zullen hebben
voor semi-routinematige functies en beroepen, zoals juridische medewerkers en accountants.
Hoewel alle werkgevers verwachten dat automatisering een groot effect zal hebben,
heeft slechts een deel een concreet beeld van de ontwikkelingen. Wel is het merendeel
ervan overtuigd dat de ontwikkelingen een negatief effect zullen hebben op het aantal
arbeidsplaatsen in hun organisatie. Het verdwijnen van banen zou niet alleen gevolgen
hebben voor hooggeautomatiseerde landen zoals Nederland. Ook in ontwikkelingslanden
zullen overheden en organisaties merken dat bepaalde functies langzaam verdwijnen.
“Dus al dat werk dat onze businessanalisten doen, gaat nu al naar India, maar een deel
daarvan verdwijnt alweer naar artiﬁcial intelligence en machines, dus dat soort banen
zullen verdwijnen.”
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Ook spreken verschillende betrokkenen over de standaardisatie van handelingen. De meeste
werkgevers gebruiken de huidige technologie als een aanvulling op bepaalde taken, als een
verlengstuk van mensen. Enkele zijn aan het experimenteren met software die zal dienen als
substituut voor bepaalde menselijke taken. In dit kader geven werkgevers uit de ﬁnanciële
dienstverlening bijvoorbeeld aan dat een groot deel van de controlepraktijken in de toekomst
zal verdwijnen, omdat de controle volledig geautomatiseerd zal worden. Volgens hen zal
er door blockchaintechnologie sprake zijn van continue auditing, waarbij alleen ICT’ers het
systeem monitoren.
Ook andere grote organisaties zien veel in blockchain. Door gebruik te maken van deze
technologie zullen zowel producten als diensten nog veel sneller door (productie)processen
gaan, volgens enkele werkgevers. Het uitwisselen en veriﬁëren van gegevens tussen de
computers van actoren wordt gezien als de toekomst. Dit zou de kans op fouten verkleinen.
Een gevolg hiervan is dat bijvoorbeeld controlerende en informatievergarende functies
overbodig worden.
Een aantal grote organisaties noemt ook veranderingen die big data teweeg zullen
brengen. Het gebruik hiervan zal een scala aan nieuwe producten en diensten voortbrengen,
hoewel de werkgevers niet concreet kunnen aangeven welke dat zijn. Wel is duidelijk dat
big data moeten bijdragen aan diensten die precies zijn toegesneden op de klantwensen.
Producten en diensten afstemmen op de exacte behoefte van de klant wordt in de toekomst
steeds belangrijker. Een enkeling geeft echter aan dat inschatten van wat klanten willen
niet altijd even gewenst is, omdat sommige klanten gedeeltelijk anoniem willen blijven.
Het gebruik van big data brengt daarom ook dilemma’s met zich mee, die nog niet zijn
doordacht.
“We zullen echt heel veel met [big] data doen. De data die we hebben, zullen we veel meer
voor de marketing gebruiken. […] We weten straks ook echt alles van de gast. We kunnen
straks zelfs gewoon zien wanneer de gast geland is en hoe laat hij ongeveer in het hotel
komt en naar welke kamer zijn voorkeur uitgaat, wat hij wil eten en drinken. We weten
straks zoveel. Daar zal voorzichtig mee omgegaan moeten worden, ethisch verantwoord,
maar daar moeten we wel op inspelen. […] De een is er wel van gecharmeerd, dat alles voor
hem geregeld wordt en de ander wil dat niet, die wil dan toch een beetje anoniem blijven.
Dat zijn best lastige dilemma’s.”
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SOCIALE MEDIA EN INFORMATIE-OVERLOAD
Zoals eerder gesteld verwachten werkgevers veel veranderingen op het gebied van
communicatie met de klant. Klanten zullen steeds meer in hun eigen informatiebehoefte
voorzien en minder afhankelijk worden van traditionele informatiebronnen. Sommige
werkgevers zeggen al op een andere manier te communiceren met hun klanten dan vijf jaar
geleden. Het gaat dan niet zozeer om het gebruik van sociale media, maar om bijvoorbeeld
nieuwe vergadertechnologie, zoals een digitaal consult in de ﬁnanciële sector en de zorg.
Een toename in het gebruik van sociale media in de toekomst zien werkgevers als een
kans en als een bedreiging. De kans wordt gezien in het delen van ‘goede’ recensies van
klanten. In ongegronde negatieve recensies zien respondenten wel een gevaar. Verwacht
wordt dat zowel het positieve als het negatieve effect door de snelheid van de samenleving
groter zal zijn. Een goede recensie levert dus meer winst op dan voorheen, maar een
negatieve ook meer schade.
Uit de interviews blijkt dat de werkgevers verwachten dat er een informatie-overload
zal ontstaan. De communicatiepsychologie stelt dat er een optimum is aan de hoeveelheid
informatie die mensen zinvol tot zich kunnen nemen. Enkele organisaties zeggen dat dit
niet alleen gevolgen heeft voor de medewerkers, maar ook voor de samenleving in het
algemeen en speciﬁek voor de klant. Klanten kunnen niet alle informatie overzien en zullen
daarom steeds vaker en sneller overgaan tot snelle simpliﬁcaties. Door gecommercialiseerde,
voorgestructureerde en geïnterpreteerde informatie neemt de zorg over het injectienaald3en cultiveringseffect4 toe (zie Neuman & Guggenheim, 2011). Voornamelijk de negatieve
aandacht die deze effecten kunnen veroorzaken voor een organisatie of product baart
zorgen. Het gaat hierbij niet alleen om een klacht of een negatieve recensie, maar meer om
de ‘beleving’ die bedoeld of onbedoeld gecreëerd kan worden door derden. Een voorbeeld
hiervan is negatieve aandacht krijgen in de media over minder goede arbeidsomstandigheden
in een bepaalde sector.

3

Het beetje bij beetje voeden van mensen via media met als doel de mening van mensen te veranderen over bepaalde onderwerpen. Met een ‘injectienaald’ beetje bij beetje mensen volspuiten met
een ander idee/beeld. Het effect van media is groot omdat veel mediaberichten vol vertrouwen
worden overgenomen zonder kritische notie.

4

Het in en via de media creëren, vormen en onderhouden van een beeld waaraan normen en
waarden aanhangen, die door groepen in de samenleving tot gebruikelijk of normaal worden
verheven.
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“Ze [de klanten] willen nu dat de bank-app gewoon altijd beschikbaar is en als je het even
niet meer weet, dan heb je social media. Het is ook zo erg populistisch denken, mensen
doorgronden dingen niet meer echt. Ze krijgen zoveel informatie en dat moeten we heel snel
tot ons nemen zonder echt goed te kijken, wat zit er nou achter en wat maakt nou dat het
zo gaat. Want ja, als bank heb je het dan alsnog gedaan.”

HET MILIEU
Enkele organisaties benoemen het milieu als een factor die in de toekomst een nog grotere
rol zal spelen. Dit zijn hoofdzakelijk bedrijven waarvan het productieproces meestal directe
gevolgen heeft voor het milieu, bijvoorbeeld organisaties uit de afvalverwerkende en
energiesector. Zij zien het milieu als een belangrijke factor waarmee ze de komende jaren nog
meer rekening zullen houden. Het milieu is voor hen een factor die direct invloed heeft op de
bedrijfsvoering en daarmee op de arbeid en de competenties die zij in de toekomst verlangen.
Uit de gesprekken blijkt dat innovaties in de toekomst gedreven zullen worden door
intrinsieke en extrinsieke motieven. De betreffende organisaties zeggen een bijdrage te
willen leveren aan het verbeteren van het milieu, omdat duurzaamheid belangrijk is voor het
leefklimaat in de toekomst. Ze zeggen echter ook dat ze door wet- en regelgeving en zorg
om hun imago alert worden gehouden om hun duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren.
De angst om door de samenleving gezien te worden als een vervuiler, is een zwaarwegend
argument. Verwacht wordt dat dit argument steeds zwaarder gaat tellen.
“De ene kant door wetgeving. Bedrijven met bepaalde omvang en omzetten worden verplicht
om aan bepaalde normeringen te voldoen op het gebied van duurzaamheid. Daar moet
je een certiﬁcaat voor behalen. Anderzijds wordt het ook ingegeven door een stukje
maatschappelijke ontwikkeling. Dus als organisatie wil je niet meer bekend staan als een
bedrijf dat de hele boel vervuilt. De banksector is daar heel erg mee bezig.”
Werkgevers zien in technologie een oplossing voor het milieuvraagstuk. In de transitie van
oude naar nieuwe energievormen zullen bepaalde beroepen komen te vervallen, maar
volgens de betrokkenen komen daar nieuwe beroepen voor terug.

Een blik naar de toekomst | 43

Casus: Een technisch bedrijf
Een groot technisch bedrijf, dat onderdeel uitmaakt van een internationaal concern,
is ontstaan uit allerlei fusies en werkt op dit moment alleen met vast personeel.
Er bestaat onder het personeel een grote loyaliteit aan de locatie waar men werkzaam
is. Bij storingen of problemen, zelfs midden in de nacht of in het weekend, staan
de mensen direct klaar. In de toekomst kan het zo zijn dat met externe partijen
samengewerkt gaat worden, maar daar is op dit moment nog geen sprake van.
Het kan zijn dat daarnaartoe gewerkt gaat worden. Voor het personeel betekent zo’n
ontwikkeling dat men met externe partijen moet kunnen communiceren. Dat is voor
de betrokkenen volledig nieuw en daarin zal dan geïnvesteerd moeten worden.
Verder kampt het bedrijf met de vervangingsvraag. De organisatie heeft op een aantal
locaties een oud personeelsbestand. In de praktijk blijkt het lastig om nieuw personeel
te werven. Het idee is dat vertegenwoordigers van de organisatie permanent aanwezig
zijn op het mbo om zodoende jong personeel te werven, maar dat blijft lastig omdat
slechts op een beperkt aantal mbo’s nog technici worden opgeleid. Er zijn daarom
te weinig scholieren om nu en in de toekomst te voorzien in de vervangingsvraag.
Uit veiligheidsoverwegingen werft de organisatie niet in het buitenland. Het personeel
moet in het Nederlands met elkaar kunnen communiceren. Vlaamssprekenden zijn
welkom, maar verder gaan ze niet.
Op sommige locaties raken onderdelen technisch of economisch verouderd, wat leidt
tot sluiting van die vestigingen. In de organisatie is het gebruikelijk dat het personeel
betrokken wordt bij dergelijke ontwikkelingen. Bij eerdere sluitingen is in goed overleg
met het personeel naar oplossingen gezocht om werkgelegenheid te behouden,
met name door overplaatsingen naar andere bedrijfsonderdelen – waardoor daar
personeelstekorten konden worden voorkomen – of hulp te bieden bij het vinden
van gepaste arbeid in de regio.
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5
BENODIGDE
COMPETENTIES
IN 2025
In het vorige deel is uiteengezet welke veranderingen werkgevers voorzien in de toekomst.
Dit hoofdstuk gaat speciﬁek in op de verschillende competenties van werknemers die werkgevers in 2025 denken nodig te hebben. Hieronder schetsen wij een algemeen beeld van de
benodigde competenties in termen van kennis, vaardigheden en houding.

KENNIS
Wat opvalt in de data is dat werkgevers niet concreet competenties van werknemers
kunnen benoemen die zij verwachten nodig te hebben om hun strategie voor de toekomst
te kunnen verwezenlijken. Hun moeite op dit punt blijkt uit de lange aanloop die zij nemen
om concrete competenties te benoemen en uit het verwarren van kennis en vaardigheden.
Ze noemen doorgaans algemene competenties en niet alle werkgevers relateren de
benodigde competenties direct aan hun toekomstig business model, of aan te leveren
producten of diensten.
Uit onderzoek van Weggeman (1997) blijkt dat kennis door werkgevers gezien wordt
als het geheel van onder andere vaardigheden en werkwijzen. Dit zien we ook terug in de
interviews. Zo merken we dat werkgevers het veelal impliciet hebben over vaardigheden om
bepaalde kennis te begrijpen en in mindere mate over inhoudelijke kennis van een onderwerp
of vakgebied. Ze spreken soms over mensenkennis waarmee zij dan voornamelijk sociale
vaardigheden bedoelen. Mensenkennis is dan bijvoorbeeld contact kunnen leggen met de
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klant of kunnen samenwerken met collega’s. Hoewel hier ook sprake kan zijn van kennis,
blijkt het in de interviews voornamelijk te gaan over vaardigheden, het kunnen in plaats
van het kennen. Ook hebben werkgevers het over informatievaardigheden, wanneer wordt
gevraagd naar de (toekomstige) behoefte aan kennis. Ze bedoelen dat werknemers in staat
moeten zijn om snel nieuwe kennis op te doen en patronen te herkennen in verschillende
vormen van informatie.
“Het kennisbelang wordt minder, maar wat komt daar dan voor in de plaats? Het vermogen
om dingen met elkaar te kunnen koppelen, het vermogen om holistisch te kunnen kijken.
Het vermogen om patronen te kunnen bekijken, ook het vermogen om te kunnen werken
met al die nieuwe technologie.”
De werkgevers verwachten dat de kenniscomponent in de toekomst minder belangrijk
wordt. Ze doelen hiermee op expliciete kennis. Door de snelheid waarmee alles verandert,
zou expliciete, concrete kennis een kortere levensduur hebben. Hieruit volgt dat vakkennis
die tijdens de opleiding wordt opgedaan of werkervaring, snel veroudert. Werkgevers blijken
meer waarde te hechten aan de vaardigheden en (vooral) de houding van werknemers
om expliciete kennis te vergaren. Die kennis is volgens hen overal beschikbaar en bovenal
gemakkelijk en snel toegankelijk.
“Vroeger kon je echt oud worden in een organisatie omdat je dat ding tien jaar kon
beheersen, maar nu gaat het zo zijn dat je om de paar maanden een nieuw trucje
moet leren.”
Wanneer werkgevers spreken over deze snel verouderende bestaande kennis, refereren ze
veelal aan de gevolgen van digitalisering en automatisering. Deze ontwikkeling leidt tot een
behoefte aan kennis over de toepassing van nieuwe IT systemen en de ontwikkeling ervan.
Ook de toegenomen hoeveelheid beschikbare data leidt volgens werkgevers tot de noodzaak
mensen in dienst te hebben die kennis bezitten van big data analyse.
Het valt op dat de betrokkenen de geschetste ontwikkelingen slechts beperkt kunnen
overzien. Zo blijft het onduidelijk van welke IT of IT-systemen de werknemers kennis nodig
zullen hebben in 2025. De respondenten blijven nogal op de vlakte over de concrete gevolgen
van die ontwikkelingen voor de benodigde kennis. Wanneer zij wel concreter worden,
gaat het vooral over kennis die nu invloed heeft op het werk, zoals automatiseringskennis
om bepaalde routinematige taken te vervangen. Het zijn dus meer reﬂecties op huidige
kennisbehoeften dan op toekomstige benodigde kennis.
Het valt op dat werkgevers voornamelijk refereren aan technologische kennis en veel
minder aan praktische kennis die relevant is voor de geleverde producten of services. Het
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intellectueel kapitaal – de kernkennis waarmee de organisatie meerwaarde creëert – lijkt
hiermee hoofdzakelijk afhankelijk te zijn van kennis over technologie, wat geenszins de
enige kennis is waarmee organisaties meerwaarde creëren. Deze focus is niet vreemd omdat
technologische ontwikkelingen in het vorige hoofdstuk worden genoemd als de grootste
veranderingen voor 2025.

VAARDIGHEDEN
Over de benodigde vaardigheden zijn werkgevers bijzonder eenduidig. We zien in bijna
elk interview hoeveel belang zij hechten aan sociale vaardigheden. Zij verstaan daar
dan voornamelijk communicatie-, advies-, netwerk- en luistervaardigheden onder. Niet
verwonderlijk omdat deze van het allergrootste belang zijn om met klanten om te gaan.
Het gaat dus hoofdzakelijk om omgangsvormen die primair tot doel hebben de klant
(nóg meer) centraal te stellen.
“Want ze [de timmermannen] zaten eerst rustig te timmeren ergens op een project en
ineens moeten ze sociaal doen. Van dag meneer, goedemiddag, ik kom even uw kozijntje
repareren.”
Enkele werkgevers vragen zich af of sociale vaardigheden in 2025 anders zullen zijn dan nu
of in voorgaande jaren. Sociale vaardigheden zijn immers al enkele decennia belangrijk en
vooral door de opkomst van de dienstensector een van de belangrijkste competenties op
de arbeidsmarkt. Een deel van de werkgevers geeft dan ook aan dat dit in de toekomst niet
anders zal zijn.
“Maar het belangrijkste blijft het persoonlijke contact en dat is in de basis geloof ik echt niet
anders nu dan in 2025 of dat het 10 jaar geleden was. Op het moment dat jij iemand het
gevoel kan geven dat ie echt welkom is, dan win je altijd.”
In sommige sectoren constateren werkgevers wel degelijk een toenemend belang van
sociale vaardigheden. Ze verwachten dat een deel van de werkzaamheden geautomatiseerd
wordt, vooral in de ﬁnanciële dienstverlening. Juist nu de mogelijkheden op het gebied van
digitalisering en automatisering toenemen, benadrukken zij het belang van sociaal contact
met de klant. De meerwaarde ligt voor werkgevers voornamelijk in het goed begrijpen en
adviseren van de klant. Nagenoeg iedereen benadrukt dit. Ze verwachten dat het maken van
verbinding en inspelen op de wensen van de klant een nog belangrijker vaardigheid wordt.

Benodigde competenties in 2025 | 49

“Bepaalde vaardigheden zullen blijven, al het repeterende gaat eruit. Dat zal allemaal
vervangen worden door computers of robots. Ik geloof er niet meer in dat wij zelf nog staan
te dweilen of ramen te lappen. Kassières gaan weg, maar juist nog het contact hebben met
mensen, in kunnen spelen op datgene wat aan informatie aanwezig is, en dat door kunnen
geven aan de klant, daar geloof ik wel in.”
In de retail worden sociale vaardigheden nog belangrijker gevonden omdat werkgevers
verwachten dat zij daarmee een meerwaarde kunnen realiseren ten opzichte van internetverkopen. Enkele werkgevers in de retail zeggen dan ook dat ze de internetverkoop nu
en in de toekomst zullen faciliteren omdat mensen in de fysieke winkels komen voor een
persoonlijke (sociale) benadering. Verkoop in de winkel zou op die manier dus als substitutie
(ter vervanging van), maar ook complementair (als aanvulling) kunnen werken ten opzichte
van verkoop via internet. Sociale vaardigheden zijn volgens de respondenten moeilijk te
vervangen door technologie. Zowel bij de complementaire als substitutie-aanpak staat het
dienen van de klant centraal. De toegevoegde waarde van menselijk werk zit hem dus in
aspecten die simpelweg niet te automatiseren zijn, wat veelal neerkomt op de interactie
tussen mensen onderling.
“Ik denk dat we allemaal artiesten worden, acteurs/artiesten, mensen die in staat zijn om
met gunfactoren om te gaan, die kunnen acteren, contacten goed weten te leggen, die
kunnen netwerken, die goed kunnen luisteren. Dat soort menselijke vaardigheden, dat goed
beheersen, dat worden de sterren van de toekomst. Dus het zit hem echt in persoonlijkheid,
en je persoonlijkheid ontwikkelen.”
De meeste werkgevers zien vaardigheden niet los van houding. Zo zeggen ze dat het maken
van verbinding meer is dan alleen maar een kwestie van de juiste sociale vaardigheden
bezitten. Het belang van houding en persoonlijkheid is in werk met directe relaties met de
klant misschien nog wel veel belangrijker. Zoals eerder gesteld, wordt houding ook gezien als
een belangrijke factor om kennis op te doen. Meer nog dan bepaalde kennis of vaardigheden,
bepaalt een houding of attitude immers de mate waarin toekomstbestendig kan worden
geleerd (Van der Molen & Kirschner, 2017).

HOUDING
Aan werkgevers is gevraagd welke houding zij bij hun personeel denken nodig te hebben
in 2025. Hierop kwamen verschillende antwoorden. Zo noemen zij een open, ﬂexibele,
dienstbare, klantvriendelijke, lerende, proactieve, klantgerichte en zakelijke/professionele
houding. In de hospitality sector lijkt een gastvrije houding het belangrijkst, in de retail gaat
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het om klantvriendelijkheid en in de ﬁnanciële dienstverlening om een klantgerichte houding.
In de zorg dient de houding van werknemers in toenemende mate patiëntgericht te zijn,
en in het onderwijs de houding van de docent volledig student/leerling-gericht. De klant/
patiënt/leerling en zijn/haar behoefte komt, kortom, nog meer centraal te staan. Het is een
ontwikkeling die al gaande is en zich zal voortzetten. Daarom geven werkgevers aan dat dit
in 2025 niet echt veel anders zal zijn dan nu. Desondanks hebben sommige werkgevers de
afgelopen jaren veel maatregelen genomen om de houding van werknemers te veranderen.
“Ik vind het verschil tussen vaardigheden en houding enigszins lastig. Dit, aangezien
je vaardigheden hebt die gelijk staan aan houding. Neem bijvoorbeeld ﬂexibiliteit,
aanpassingsvermogen en creativiteit, dit zorgt weer voor ondernemerschap. Het hebben
van een ﬂexibele houding – waarmee je je [als werknemer] kunt aanpassen aan de snelle
veranderingen die wij dienen door te voeren om bij te blijven in de markt – zie ik als
belangrijkste houding.”
Het valt op dat nagenoeg alle werkgevers het belang van een open en ﬂexibele houding
benoemen. Ze geven aan dat ontwikkelingen dusdanig snel gaan dat het nóg belangrijker
wordt voor werknemers om snel te kunnen schakelen, en refereren dan vooral vaak aan
technologische verandering. Werknemers dienen ‘open te staan’ voor al deze ontwikkelingen
en op nieuwsgierige wijze op zoek te gaan naar relevante informatie voor hun werk.
“Nee, je moet goed in je vak zijn en je moet ongelofelijk ﬂexibel zijn en heel erg veranderbereid, want alles verandert continu. Is het niet in de markt, dan wel in de klanten of hier
intern. En daar moet je in mee kunnen, daar moet je gewoon in kunnen laveren, dat is heel
belangrijk. Maar ook om succesvol te kunnen blijven in deze branche moet je heel wendbaar,
heel ﬂexibel en heel veranderbereid zijn. Ik denk dat dat het belangrijkste is.”
In alle sectoren zien we deze behoefte aan werknemers met een open en ﬂexibele
houding, bereid om snel nieuwe kennis op te doen en zich aan te passen aan snel
veranderende omstandigheden en kennisbehoeften van de werkgever. Enerzijds lijkt dit
vanuit werkgeversperspectief logisch: iedere werkgever wil immers medewerkers die zonder
weerstand veranderingen (van bovenaf opgelegd) accepteren. Maar anderzijds zegt dit
ook iets over de snelheid waarmee veranderingen zich op dit moment op de arbeidsmarkt
voordoen. Kennis veroudert snel en dat geldt ook voor de wensen van klanten. Versterkt door
technologische ontwikkelingen draagt dit eraan bij dat taken van werknemers in hoge mate
onderhevig zijn aan verandering en ontwikkeling. In veel organisaties is de afgelopen jaren
aandacht geschonken aan lean en agile werken – termen die we veelvuldig gebruikt zagen
worden – vooral om de bedrijfsprocessen volledig af te stemmen op de behoefte van de klant
en om de organisatie wendbaarder te maken.
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“Waar we sinds kort veel meer mee bezig zijn is werken vanuit de agile-gedachte. Daarvoor al
meer lean, maar om ervoor te zorgen dat wat de klant wil, of denkt te willen, om dat goed in
beeld te hebben. En daarin ook snel te kunnen handelen.”
Werkgevers refereren ook aan de steeds complexer wordende samenleving en toenemende
onzekerheden wanneer ze het hebben over de behoefte aan ﬂexibiliteit. Het is dan ook
begrijpelijk dat ze een wendbare, ﬂexibele houding vragen van hun personeel.
“Het investeren in het adaptieve vermogen van mensen is heel belangrijk. Tegelijkertijd
denk ik ook dat het met die onzekerheid te maken heeft. De trend die ik wel zie is dat
mensen zeggen, de wereld wordt steeds ingewikkelder en complexer, alles gaat met alles
samenhangen, dus moet iedereen van alles een beetje weten.”
Uit de interviews kunnen we ook opmaken dat voor een deel van de werkgevers de vraag
naar wendbaarheid ook voortkomt uit de wens om kosten te besparen en nog efﬁciënter te
werken. Digitalisering vergroot namelijk ook de mogelijkheid tot controle en toezicht op de
werknemer. Vooral binnen de dienstensector zullen veel banen in een strakker keurslijf komen
door invoering van nieuwe technologieën. En juist hier schuilt een paradox. Werkgevers
verwachten van hun werknemers dat ze een open en ﬂexibele houding hebben en een hoog
adaptief en lerend vermogen, terwijl de systemen binnen organisaties zelf weinig ﬂexibiliteit
of openheid kennen.
“Ik zie maatschappelijk een ontwikkeling, teveel een focus op hoe die automatisering nog
beter en sneller en vlugger kan. Dat blijf ik heel belangrijk vinden, daarnaast zie ik ontstaan
dat een heleboel medewerkers denken dat dit het heilige pad is in de dienstverlening, en
dat is het niet. Het is voorwaardelijk, maar met alleen dat ga je niet winnen. Je gaat winnen
met goede IT en internet, maar daarnaast heb je hoogwaardige adviseurs nodig die kunnen
verbinden met klanten.”

OBSTAKELS IN DE TOEKOMST
Enkele werkgevers noemen als meest in het oog springend obstakel in de toekomst het
tekort aan gekwaliﬁceerd personeel. Dit geldt voornamelijk voor het onderwijs, de zorg en
de hospitality. Zij maken zich in eerste instantie zorgen over de hoeveelheid beschikbare
arbeidscapaciteit. Onvoldoende personeel kan leiden tot minder dienstverlening en
uiteindelijk tot vermindering van inkomsten. Dat in bepaalde sectoren een tekort aan
arbeidskrachten wordt voorzien, is niet vreemd omdat het over het algemeen sectoren zijn
waarin de tekorten nu al zichtbaar zijn. De verwachting is dus dat deze zullen toenemen.
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“Ik denk dat het grootste probleem wordt voldoende personeel. Voldoende gekwaliﬁceerd
personeel. Dat is denk ik het allergrootste probleem.”
Sommige werkgevers geven aan zich zorgen te maken over speciﬁeke kennis of vaardigheden.
Het merendeel van de werkgevers lijkt zich echter meer zorgen te maken over de houding van
werknemers. Het gaat dan niet alleen over de gewenste houding van nieuwe werknemers in
de toekomst – het punt dat in de paragraaf hierboven vooral naar voren kwam – maar ook
om de houding van zittende werknemers. De zittende medewerker is te weinig voorbereid op
de toekomst. Het veranderen van de heersende houding in de organisatie lijkt voor de meeste
werkgevers een opgave die zij nodig achten om hun organisatie toekomstbestendig te maken.
De gewenste houding voor de toekomst komt, zoals we al eerder zagen, neer op het snel
kunnen aanpassen aan veranderingen die zich in de samenleving voordoen.
“Er wordt nu alles aan gedaan om mensen mee te krijgen, om ze te ontwikkelen naar die
deskundigheid die dus nodig is voor de toekomst. Maar niet iedereen wil of kan daarin mee.
Dat zou wellicht een probleem kunnen zijn voor de organisatie. […] We hebben mensen die
wel al heel lang in dienst zijn, duur zijn, maar wat moet je er dan mee voor de toekomst.”
Naast een gebrek aan veranderingsbereidheid zien werkgevers ook problemen waar het gaat
om het aanleren van nieuwe vaardigheden om met de nieuwe technologieën om te gaan.
Enkele werkgevers betrekken het kunnen aanleren van nieuwe vaardigheden ook op de eigen
organisatie. Het trainen van mensen kost veel geld en niet alle organisaties hebben daar
voldoende middelen voor beschikbaar.
“Ik denk wel dat [het punt van communicatieve vaardigheden] een probleem gaat vormen.
Ik denk dat het proﬁel van een accountant zal gaan veranderen en dat betekent dat
accountantsorganisaties zoals de onze uiteindelijk andersoortige mensen moet binnenhalen.
De huidige werknemers zitten er neem ik aan in 2025 ook nog. […] Daar is heel veel
aandacht voor, we investeren heel veel in opleidingen en ontwikkeling van onze mensen.”
Het ﬁnanciële argument zorgt er waarschijnlijk voor dat werkgevers zich vooral richten op
medewerkers van wie zij veronderstellen dat ze gemakkelijk op te leiden zijn, uitgaande van
persoonskenmerken die voor de opleiding of functie noodzakelijk zijn. Slechts een enkele
werkgever richt zich op – in de ogen van de respondent – ‘moeilijk’ trainbare werknemers.
Een ander obstakel is als er ook een groep mensen aanwezig is die niet mee kan/wil
gaan met de veranderingen en daarmee een obstakel kan vormen voor de toekomst. Deze
categorie werknemers zou zowel voor de organisatie als voor zichzelf een belemmering
kunnen vormen. Werkgevers maken zich zorgen over deze groep omdat die zowel binnen
de organisatie als op de arbeidsmarkt moeilijk te mobiliseren is.
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“Als mensen niet mee kunnen komen in de nieuwe veranderingen, is het natuurlijk zeker een
probleem, want dan laten wij iets liggen. Geringe informatieverstrekking [over arbeidsmarktkansen en mogelijkheden] of te weinig scholing. [Als dat niet gebeurt] Ja, dan gaat dat
problemen geven.“
Over het belang van sommige competenties heerst onder ondernemers relatieve eenstemmigheid en zij kunnen zich zorgen maken of die in de toekomst bij hun personeel in voldoende
mate aanwezig zijn. Daarnaast zijn er sectorspeciﬁeke competenties die hen zorgen kunnen
baren. Zo stellen werkgevers in hospitality en retail dat zij – zoals we hierboven al zagen –
bezorgd zijn over de sociale vaardigheden. Zij merken dat technologie een negatief effect
heeft op de sociale vaardigheden van de nieuwe generatie medewerkers. Werkgevers in deze
branches geven aan dat hun werknemers moeilijker contact kunnen maken met de klant
omdat ze in hun privéleven voornamelijk digitaal communiceren. Omdat deze werkgevers op
een persoonlijke manier de klant als fysiek persoon centraler willen stellen, is het niet vreemd
dat sociale vaardigheden gezien worden als een mogelijk obstakel. Want juist een groot deel
van de functies in bijvoorbeeld de retail – waar face-to-face contact met de klant centraal
staat – wordt uitgevoerd door jongeren.
Afgezien van een enkel bedrijf dat zich speciﬁek richt op moeilijk trainbare groepen op
de arbeidsmarkt, spreken de meeste werkgevers zich uit over het gebrek aan een ﬂexibele
houding van medewerkers en hun lerend/adaptief vermogen. Over jongere hoogopgeleide
werknemers lijken zij zich weinig zorgen te maken maar wél over mbo’ers en 55-plussers
die volgens hen ‘moeilijk mee kunnen komen’ in de huidige transities op de arbeidsmarkt.
Veel werkgevers spreken dan ook over een gebrek aan aanpassingsvermogen of lerend
vermogen binnen deze groepen.
“Kijk, de wereld staat niet stil hè. Dat gaat als een razende. De ontwikkelingen, mensen
moeten dat wel blijven volgen. Wat wij bijvoorbeeld nu al zien, is een populatie van oudere
mensen die niet thuis zijn in de digitalisering.”
In veel antwoorden zien we vooral een oproep van werkgevers voor ‘een leven lang leren’
terug. Wat opvalt is dat de betrokkenen dit vooral als een verantwoordelijkheid van de
medewerker zelf zien.
“Maar het is natuurlijk niet voor iedereen kansloos, het begint volgens mij weer bij die
‘learnability’, zorgen dat je inzetbaar blijft.”
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Weinig werkgevers geven aan bewust te investeren in het aanpassend/lerend vermogen van
medewerkers die moeite hebben om mee te komen. Sommigen geven aan hier bewust op
te selecteren en waar nodig ook bijscholing aan te bieden. Wel valt op dat maar enkelen
aangeven hier (echt) een HR(D)-beleid op hebben. Ook zeggen sommige werkgevers dat
bijscholing voor bepaalde groepen weinig toevoegt.
Sommige werkgevers zeggen een obstakel te zien in de competenties die in het onderwijs
worden aangeleerd en/of verbeterd. Het onderwijs zou zich veel meer moeten richten op en
aanpassen aan de praktijk. Uit hun overwegingen kan worden afgeleid dat er niet altijd een
goede match is tussen wat scholen aﬂeveren en wat werkgevers nu nodig hebben. Enkele
werkgevers gaan zelfs verder en zeggen dat het onderwijs geen zicht heeft op de praktijk en
verwachten een verdieping van deze mismatch. Anderen zeggen daarentegen dat zij zelf aan
de slag gaan met net afgestudeerden en een uitgebreid stagebeleid. Zij bieden bijvoorbeeld
interne leerwerktrajecten aan. De studenten krijgen hier de tijd om (organisatie)speciﬁeke
kennis en vaardigheden op te doen.
“Als de opleidingen zich niet gaan aanpassen dan gaat dit een probleem worden. Er is nu
een mismatch. De opleidingen hebben geen goed beeld van wat er nu speelt binnen de zorg.
Daar waar we het net over hadden, komt heel erg aan op gesprekstechnieken en daar wordt
op dit moment bijna geen aandacht aan besteed binnen opleidingen.”
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Casus: Een telecom- en ICT-dienstverleningsbedrijf
Een van de grote telecom- en ICT-dienstverleningsbedrijven van Nederland
heeft als missie hyperconnectiviteit te organiseren. Dat betekent klanten in staat
stellen om zoveel mogelijk met elkaar verbonden te zijn, uitgaande van de zich
snel ontwikkelende technologische mogelijkheden. Het bedrijf richt zich op de
Nederlandse markt die gekenmerkt wordt door consolidatie. Tegelijk is de wereld van
ICT-dienstverlening een zeer dynamische markt vanwege continue technologische
innovaties. Het belangrijkste risico op de middellange termijn is dat de onderneming
teruggeworpen wordt op haar nutsfunctie oftewel het onderhouden van haar
telecominfrastructuur.
Er werken ongeveer 16.000 medewerkers. Hiervan zijn er 3.000 tot 4.000
verantwoordelijk voor het netwerk. Ruim driekwart van het personeelsbestand
draagt bij aan de ontwikkeling en vermarkting van (nieuwe) producten en diensten.
Zij vormen het verdienmodel van het bedrijf. Er zijn 13.000 medewerkers in vaste
dienst, de rest heeft een ﬂexibel dienstverband. Het belangrijkste personeelsvraagstuk
betreft de werving en vervolgens binding van IT-developers (data scientists, data
analisten e.a.). Zij zijn schaars op de arbeidsmarkt. Het is zowel een kwalitatief als
een kwantitatief vraagstuk. Er wordt sinds een jaar voorzichtig gekeken naar de
internationale arbeidsmarkt (India, Pakistan) om voldoende en hooggekwaliﬁceerd
technologisch personeel te werven. Ervaring leert dat binding van buitenlands
personeel lastig is, ze zijn ook zo weer vertrokken naar elders. Daarnaast heeft het
bedrijf een eigen jongetalentenprogramma voor medewerkers met een achtergrond
in de informatica en computer science.
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6
KLAAR
VOOR 2025?
Nu we weten hoe werkgevers de toekomst zien, welke competenties hun medewerkers
volgens hen nodig zullen hebben en welke obstakels zij zien, gaan we in dit deel in op de
laatste onderzoeksdeelvraag: in hoeverre denken werkgevers dat hun organisatie klaar is
voor de arbeidsmarkt van de toekomst? Uit hun antwoorden blijkt dat zij redeneren vanuit
drie speciﬁeke trends: een toenemend krappe arbeidsmarkt, het vervagen van grenzen en
maatschappelijke veranderingen. In dit hoofdstuk worden deze trends toegelicht en gaan we
in op de wijzen waarop werkgevers zich voorbereiden op de te verwachten ontwikkelingen.

KLAAR VOOR DE TOEKOMST
Of organisaties klaar zijn voor de toekomst is op basis van dit onderzoek niet eenduidig
vast te stellen. Wel lijkt het erop dat de meeste ervan ad hoc reageren op de arbeidsmarkt.
Uit de voorgaande hoofdstukken weten we dat sommige werkgevers vinden dat ze klaar
zijn voor de toekomst, andere weer niet en weer andere weten het niet, zij hebben geen
idee waar ze staan. Ook kunnen we uit hun antwoorden opmaken dat werkgevers over het
algemeen geen concreet beeld hebben welke competenties hun personeel in de toekomst
nodig zal hebben. Dit draagt eraan bij dat het voor hen moeilijk is om in te schatten of hun
organisatie klaar is voor de toekomst.
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Het gevoel van snelheid lijkt een rol te spelen. Enkele werkgevers geven aan dat de
veranderingen snel gaan, wat maakt dat het moeilijk is om klaar te zijn voor de toekomst.
Daarbij wordt soms gedacht dat de omgeving en in het bijzonder de concurrenten sneller
veranderen dan zijzelf. En dan zijn er nog ‘vermoedens’, zoals gebrek aan arbeidscapaciteit,
die maken dat de betrokkenen zeggen niet klaar te zijn voor de toekomst of niet te weten
waar ze staan.
Enkele werkgevers merken op dat het lastig wordt om klaar te zijn voor de toekomst als
verwachte personeelstekorten voor bepaalde functies een feit worden. Voldoende arbeidscapaciteit is een randvoorwaarde om de toekomst tegemoet te kunnen treden. Het gaat
vooral om voldoende beschikbare arbeidscapaciteit maar enkele werkgevers spreken over
voldoende geschikte arbeidscapaciteit. In beide gevallen, zo kan geconcludeerd worden, gaat
het om voldoende werknemers om functies te kunnen vervullen die in de toekomst nodig
zijn om de producten of diensten te leveren die dan gevraagd worden. Enkele werkgevers
investeren daarom in functies die zij in de toekomst nodig denken te hebben, maar zeggen
ook dat ze niet op alle functies intensief beleid kunnen voeren. Ze maken daarin een bewuste
keuze en hopen kennelijk dat de behoefte voor de andere functies op een andere manier
wordt opgelost.
“Zolang je het personeel niet hebt, kun je niet klaar zijn voor de toekomst. ICT, daar wordt
alles aan gedaan en gaat wel lukken, maar uiteindelijk is het handenarbeid. Dat vraag ik me
wel af of wij daar klaar voor zijn en of alle organisaties die in dezelfde vijver vissen er klaar
voor zijn.”
Werkgevers in diverse sectoren kampen nu al met personeelstekorten die zij ad hoc oplossen.
Zo maken zij gebruik van uitzendbureaus, schuiven met de inzet van personeel en schakelen
soms buitenlandse krachten in. Los van eigen verantwoordelijkheid – die al dan niet duidelijk
is – zien zij een rol en verantwoordelijkheid voor de overheid en het onderwijs. Enkele grote
werkgevers proberen een actieve rol te spelen en zich voor te bereiden op de toekomst door
mensen intern op te leiden. Zij merken, al dan niet zijdelings, op dat niet al hun medewerkers
klaar zijn voor toekomstige veranderingen, en sommigen zien dat als een uitdaging.
“ja we weten natuurlijk nog steeds niet hoe 2025 eruit ziet, dat is echt speculeren. Maar ik
denk echt wel dat we er tegen die tijd klaar voor zijn en dat we nu de juiste stappen zetten,
dat we een paar pasjes achterlopen maar nu de juiste stappen aan het zetten zijn om op te
halen wat er nodig is. We kijken vooral ook naar wat ze [medewerkers] nodig hebben maar
ook hoe we een programma kunnen maken om ze bewust te maken, zonder paniek te
zaaien.”
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Als werkgevers spreken over inspelen op de toekomst gaat het vooral over het implementeren
van technologie. Ze denken eerst aan technologische veranderingen en daarna aan
de benodigde dan wel overtollige arbeidscapaciteit. Enkele respondenten zeggen dat
arbeidscapaciteit leidend is en technologie volgend. Dit zijn vooral grote organisaties en
organisaties waar al een arbeidscapaciteitstekort is. Een enkeling zegt dat werkgevers nooit
klaar kunnen zijn voor de toekomst, hoogstens kunnen ze inspelen op veranderingen en
hopen dat de getroffen maatregelen zich in de toekomst gaan uitbetalen. De indruk is dat het
inspelen een ad hoc karakter heeft, het kent nauwelijks een langetermijnvisie.
“Ik geloof dat je nooit klaar bent [voor de toekomst]. We zijn iedere dag bezig om alles in de
gaten te houden zodat we in kunnen spelen op alles wat er om ons heen gebeurt.”
Enkele werkgevers lijken bewust geen langetermijnvisie te hanteren omdat ze naar eigen
zeggen ﬂexibel willen blijven. Dit is ook zichtbaar in de gehanteerde product- of dienststrategie. Inzetten op een snelle omschakeling naar een aanverwant product of aanverwante
dienst, of meerdere producten of diensten aanbieden, lijkt een manier om klaar te zijn voor
de toekomst.
“Je moet gewoon heel ﬂexibel zijn, je kunt niet meer op één paard gokken en dan denken:
daar ga ik volledig op inzetten. Daar moet je dan Apple voor zijn, dan kan het wel. Maar je
kunt gewoon nooit meer stilzitten. Dat is waar Blokker aan ten onder gaat, gewoon te laat,
dat ga je niet meer inhalen.”
Deze manier van werken zorgt eveneens voor een ﬂexibele strategie op het gebied van
arbeidscapaciteit. We merken op dat werkgevers die ervan uitgaan dat ﬂexibiliteit in
de arbeidsmarkt zal toenemen, ook een ﬂexibele arbeidsstrategie hanteren. Maar ook
zij maken zich zorgen over de al eerder genoemde kwestie van beschikbaarheid van
voldoende arbeidscapaciteit. Desondanks zijn er maar enkele werkgevers die de strategische
personeelsplanning richten op de krappe arbeidsmarkt van de toekomst.

VOORBEREIDEN OP DE TOEKOMST
In de aantrekkende Nederlandse economie neemt het aantal banen toe (Van Horssen & Meijs,
2017). Vooral de sectoren zorg & welzijn, bouw en ICT hebben op dit moment al te kampen
met een krappe arbeidsmarkt. Verwacht wordt dat de tekorten daar nog verder zullen
toenemen de komende jaren (ibid.). Uit ander onderzoek blijkt dat de zorg- en bouwsectoren
onaantrekkelijk zijn geworden door de bezuinigingen van de afgelopen (crisis)jaren. Mede
hierdoor hebben bepaalde beroepen een slechter imago. Het negatieve imago heeft ertoe
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geleid dat minder jongeren kozen voor een opleiding in deze richtingen (zie o.a. Ministerie
van VWS, 2017; Turkenburg, 2014; Van Daalen, 2010).
Werkgevers in sectoren met krapte vinden dat een meer structurele oplossing gezocht
moet worden in verbetering van de beroepsstatus en een verhoging van het salaris. Een
overheidscampagne, zoals de jarenlange campagne om meer personeel voor Defensie aan
te trekken, zou volgens enkele werkgevers kunnen helpen om meer jongeren te trekken
naar bijvoorbeeld zorgbanen. Opvallend is dat maar enkele werkgevers ingaan op redenen
waarom (te) weinig jongeren kiezen voor een baan in sectoren als zorg, onderwijs en bouw.
Studies laten zien dat jongeren die voor de zorgsector gekozen hebben, vaak een gebrek aan
uitdaging en een hoge werkdruk ervaren (Ministerie van VWS, 2017). Met andere woorden:
de genoemde oplossingen van werkgevers richten zich enkel op de beeldvorming van de
banen, en nauwelijks op de kwaliteit van het werk en de arbeidsomstandigheden. Het is dan
ook opvallend dat ze de oorzaken van het probleem en de oplossing ervoor extern zoeken:
bij het onderwijs en de overheid. De eigen verantwoordelijkheid voor het probleem komt in
de interviews nagenoeg niet ter sprake.

ROL VAN ONDERWIJS
Zoals eerder gesteld heeft maar een gering aantal werkgevers een toekomstvisie op de
functies in hun organisatie, maar hebben veel betrokkenen wel het idee dat het onderwijs
beter moet aansluiten op wat er in de toekomst nodig is. Zo vinden ze dat roc’s en
hogescholen beter kunnen aansluiten op de competenties die, naar verwachting, in de
zorg nodig zullen zijn maar welke dat zijn, is vooralsnog voor hen onduidelijk. Ook zouden
opleidingen, zo stellen ze, ervoor kunnen zorgen dat jongeren eerder praktijkervaring
opdoen, bijvoorbeeld door middel van maatschappelijke stages of door mee te lopen
met verpleegkundigen in ziekenhuizen, verpleeghuizen en in de thuiszorg. Onderstaande
werkgever geeft aan nauwer met onderwijsinstituten te willen samenwerken, zodat leerlingen
competenties aangeleerd krijgen die nodig zijn in de toekomst.
“Ik zou heel graag wensen dat wij een visie krijgen op verpleegkundige zorg. Dus niet
gewoon een visie als organisatie maar een visie op verpleegkundige zorg in de toekomst
en welke competenties we daarvoor nodig hebben. Want wat ik eerder zei: hoe vertaal je
dat naar nu, dus wat we nu moeten gaan doen. […] [H]et roc is het roc, de hogescholen
zijn de hogescholen en wij mogen ook wel meer een partner worden die kritischer is, van:
wat hebben wij nodig waar jullie in opleiden.”
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Het valt op dat werkgevers vaak de term ‘partner’ en ‘samenwerking’ gebruiken als het
gaat om de arbeid(smarkt) van de toekomst. Deze termen impliceren een symmetrie en
een wederkerigheid die niet altijd blijkt uit de argumenten en uitleg van deze termen.
Het komt er in het geval van het onderwijs op neer dat dit zich zou moeten aanpassen aan
wat werkgevers denken nodig te hebben. Het is vanuit het perspectief van de werkgever
begrijpelijk dat zij graag zeggenschap hebben over de opleiding van hun toekomstige
werknemers; binnen de organisatie hoeft er dan minder geïnvesteerd te worden in het
opleiden en inwerken van nieuwe werknemers.

ROL VAN PARTNERS
Opleidingen kunnen, in de ogen van verschillende werkgevers, een partner zijn in het zorgen
voor competente medewerkers. Maar ook met andere organisaties is samenwerking mogelijk.
De geïnterviewde werkgevers zijn niet eenduidig over hoe die samenwerking er dan uit zou
moeten zien. Enkele geven juist aan dat samenwerking lastig is en niet nagestreefd wordt
omdat partners binnen de sector als concurrenten worden gezien. Maar de meerderheid
van de geïnterviewden zegt graag samen te werken met partners om toekomstvraagstukken
aan te pakken. In die zin zijn de grenzen van organisaties niet waterdicht, en lijken ze in de
toekomst verder te gaan vervagen (zie o.a. Paauwe, 2012). De verschillende vormen van
hulp van partners waar werkgevers behoefte aan hebben, kunnen onderverdeeld worden
in de categorieën (1) kennis delen, (2) samenwerken om expertise binnen te halen en (3) het
uitbesteden of outsourcen van bepaalde werkzaamheden.

KENNIS DELEN EN SAMENWERKEN
Organisaties maken bij praktische vraagstukken, bijvoorbeeld inzake verzekeringen of
wetgeving, graag gebruik van de kennis en ervaring van partners. Vooral in de bouw en het
onderwijs en bij kleine ondernemers wordt deze vorm van kennisdeling toegepast. Maar ook
andere werkgevers geven aan graag van partnerorganisaties te leren. Het gaat vooral om
juridische kennis of in enkele gevallen om zeer speciﬁeke kennis. Dit delen doen werkgevers
voornamelijk met partners waarmee zij een zakelijke relatie hebben, het liefst niet met
concurrenten.
“Wat wij wel doen is overleg voeren over bepaalde wetgeving en hoe deze het best
toegepast kan worden. Bijvoorbeeld wetgeving die verplicht dat mensen met een beperking
beter aan werk zouden moeten komen. […] Ik denk dat dit ook lastig is aangezien het
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uiteindelijk ook allemaal concurrenten zijn van elkaar en je daarom niet alles met elkaar kan
bespreken. Wanneer je het hebt over een talentenpool is dat natuurlijk niet iets dat je met je
concurrenten gaat bespreken. Voor gemeenschappelijke vraagstukken waar concurrentie niet
speelt, zou dit uiteraard wel een mogelijkheid zijn waar nog veel uit valt te halen. Dus ja, ik
denk dat het heel goed is, maar nee, ik zie het niet heel snel gebeuren.”
Uit de interviews blijkt dat werkgevers over het algemeen wel samenwerkingsmogelijkheden
met andere organisaties zien, maar daar geen concrete invulling aan kunnen geven. Vooral
wat betreft praktische kennis zonder concurrentievoordeel delen zij graag kennis met
partners, maar in geval van strategische vraagstukken of de strijd om schaarse goederen
(zoals goed personeel) wegen concurrentiebelangen zwaarder en is men minder bereid
tot samenwerking. De rol van brancheorganisaties hierin is onduidelijk; in slechts enkele
interviews wordt genoemd dat ze een rol spelen in de overdracht van kennis of de vorming
van netwerken. Dit zou erop kunnen duiden dat brancheorganisaties hierin tekortschieten.
Anderzijds is het ook mogelijk dat werkgevers er zelf niet actief gebruik van maken en het
simpelweg geen onderwerp was tijdens de interviews.
Om gebruik te kunnen maken van expertises van andere organisaties, gaan sommige
werkgevers ‘partnerships’ aan. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het uitwisselen van
medewerkers met bepaalde specialistische kennis. Bij maar een gering aantal werkgevers
is sprake van een samenwerking in de zin van: bijdragen aan een gezamenlijk resultaat.
In de meeste gevallen is er meer sprake van een (koper/verkoper)relatie waarin bepaalde
verwachtingen over en weer gaan. Dit is ook niet vreemd, gegeven het onvoldoende
vertrouwen van partners in elkaar om elkaar concurrentievoordelen te geven. Voor een goede
samenwerking is vertrouwen immers uitermate belangrijk.
“We gaan nu ook veel meer partnerships aan. Waar we vroeger alles zelf deden en zelf
bedachten, zijn we nu ook wel in een soort stadium waarin we denken: we kunnen niet
in alles het beste zijn, bijvoorbeeld nu met een Scandinavisch bedrijf. Ze hebben zoveel
specialistische kennis. Waarom kunnen we dan niet gewoon samenwerken en samen er
iets moois van maken? Dat vind ik wel een hele gave ontwikkeling.”
Het doel van dit soort ‘partnerships’ is het binnenhalen van bepaalde kennis en vaardigheden
op het moment dat de organisatie ze nodig heeft. Voordeel hiervan is dat de organisatie
de expert niet zelf in dienst hoeft te nemen wanneer dit vanuit organisatieperspectief
of wegens schaarste onwenselijk of onhaalbaar is. Het is opmerkelijk dat geen van de
werkgevers aangeeft eigen personeel ‘uit te lenen’ aan andere organisaties. Hier lijkt een
tegenstrijdigheid te zijn: werkgevers willen samenwerken, maar zijn zij ook bereid om zelf iets
te brengen of willen ze vooral zelf iets halen? In dat geval is het de vraag hoe duurzaam dit
soort ‘partnerships’ is en wat de reciprociteit in die partnerships is en nou werkelijk inhoudt.
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UITBESTEDEN/OUTSOURCEN
Veel werkgevers geven aan bepaalde taken uit te besteden. In lijn met bevindingen van
het UWV (Van Horssen & Meijs, 2017) betreft dit ICT, maar ook bijvoorbeeld schoonmaak.
Het gaat voornamelijk om functies die veel organisatiekapitaal kosten om ze volledig in huis
te halen of om functies die volgens werkgevers niet behoren tot de kernfuncties van de
organisatie. Ook blijkt dat bij een aantal werkgevers het uitbesteden van verschillende taken
steeds vaker voorkomt.
“Zoals bijvoorbeeld in de housekeeping, dat veel wordt geoutsourcet. Dat is natuurlijk
wel een ding wat serieus is. Wellicht gaan er partijen komen die beter in staat zijn om
bijvoorbeeld bedienend of keuken- en technisch personeel te leveren. Er zijn natuurlijk al
allerlei kleine initiatieven van topchefs die een academie opzetten en met mensen aan de
gang gaan die dan een glansrijke carrière tegemoet gaan. Als je hier kijkt in Amsterdam
zou het superinteressant zijn om zulke initiatieven te hebben. En soms zie je dat gebeuren,
als er een vraag is, is er iemand die een aanbod gaat bedenken.”
De meeste grote werkgevers zeggen dat zij hun personeelsvraagstuk, als zij hulp nodig
hebben, graag uitbesteden aan bureaus die gespecialiseerd zijn in werving en selectie.
Voor sommige werkgevers is dit ook een vorm van samenwerken. Anderen zien oplossingen
die collega’s inzetten, zoals bedrijfsscholen, als een kans. Zij hopen daarvan te proﬁteren
en zeggen ook dat het aan sectorgerelateerde organisaties is om dergelijke ontwikkelingen
te stimuleren. Enkele kleine werkgevers en niet-private werkgevers zeggen geen geld te
hebben voor het inkopen van externe arbeidscapaciteit die nodig is voor de toekomst,
zij wijzen meestal in de richting van de overheid. Enkele werkgevers zien uitbesteding
van hun kernwerkzaamheden niet als de manier om organisaties klaar te maken voor de
toekomst. Dat is volgens hen een tijdelijke oplossing, waarmee het probleem van te weinig
arbeidscapaciteit niet wordt opgelost.
“Er zijn wat gespecialiseerde uitzendbureaus in de markt op het onderwijsgebied actief,
dus die kunnen daarbij helpen. Het probleem daarbij is dat ze vaak toch wel erg duur zijn
en dat ze veel van je onderwijsbudget opvreten. Ik denk dat onderwijsadviesbureaus wel
kunnen helpen om na- en bijscholing goed vorm te kunnen geven. Maar die kunnen niet
helpen om het tekort aan personeel op te lossen. Dus dat zal toch moeten komen vanuit
de maatschappij, vanuit de overheid en het aanzien van het beroep.”
De ontwikkeling naar het uitbesteden van bepaalde taken biedt uiteraard kansen voor
bedrijven die gespecialiseerd zijn in deze dienstverlening, hoewel personeelstekorten groei
in deze sectoren remmen. Daarnaast is het de vraag wat deze ontwikkeling betekent voor
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de uitbestede banen. Allereerst impliceert dit dat bepaalde banen – en het zal dan vooral
om ondersteunende en faciliterende functies gaan – verdwijnen uit organisaties. Ten tweede
impliceert dit een andere manier van organiseren van werk: degenen die deze diensten gaan
uitvoeren zijn vaak geen onderdeel van de organisatie waar de werkzaamheden plaatsvinden
en zullen hun werkzaamheden steeds in verschillende contexten verrichten. Dit kan negatieve
gevolgen hebben voor de betrokkenheid van deze werknemers en voor hun gevoel van
zekerheid.

Casus: Een zorginstelling
Bij een zorginstelling die zorg aanbiedt in de Metropoolregio Amsterdam werken
ongeveer 5400 betaalde medewerkers en circa 2000 vrijwilligers. De instelling richt
zich op zorg die grotendeels bij de cliënt thuis wordt verricht.
Door zowel technologische als politieke ontwikkelingen zal deze cliënt zelf meer
kunnen en moeten doen. Cliënten kunnen met behulp van technologie namelijk
zelf meer meten en testen en de focus komt meer op preventie te liggen. Zorg vindt
hierdoor steeds meer op afstand plaats. Cliënten zullen vooral naar het ziekenhuis
gaan voor specialistische ingrepen die uitsluitend daar kunnen plaatsvinden,
zoals operaties. Overige medische handelingen worden in toenemende mate
thuis verricht door huisartsen en wijkverpleging. Ook wordt vanuit de politiek het
belang van mantelzorg benadrukt. Dit heeft gevolgen voor zowel de cliënt als de
verpleegkundige. Cliënten blijven langer thuis wonen en er wordt meer verwacht van
hun zelfredzaamheid. Voor verpleegkundigen neemt de complexiteit van zorgtaken
toe omdat meer zorg thuis wordt verleend.
Het personeelsbeleid van de zorginstelling kent dus zowel een kwalitatief als
kwantitatief vraagstuk. Kwalitatief omdat de zorgtaken bij de cliënt thuis complexer
worden en dit competenties op een hoger niveau vraagt van de verpleegkundige.
Dit komt tot uiting in een toenemende vraag naar hbo-verpleegkundigen. Door een
te lage instroom van verpleegkundigen op de arbeidsmarkt en een toenemend aantal
cliënten dat langer thuis blijft wonen én ouder wordt, kampt de instelling ook met een
tekort aan arbeidscapaciteit, de kwantitatieve kant van het probleem. Verwacht wordt
dat dit tekort richting 2025 alleen maar gaat toenemen.
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7
DE STAND
VAN ZAKEN:
SAMENVATTING EN
CONCLUSIE
In dit hoofdstuk staat het antwoord op de vraag ‘Welke competenties hebben werknemers
in 2025 nodig volgens werkgevers in de Metropoolregio Amsterdam?’ centraal. Het gaat dus
over het beeld dat werkgevers hebben over ontwikkelingen die op hen afkomen en over de
competenties die zij voor hun medewerkers nodig achten om de ontwikkelingen tegemoet
te treden.
De conclusie is opgebouwd uit drie kernthema’s: 1) ontwikkelingen die werkgevers op zich af
zien komen, 2) de competenties die zij nodig achten om hun bedrijf draaiende te houden en
3) een personeelsplanning die nodig is om de ontwikkelingen en competenties vorm te geven.

ONTWIKKELINGEN
In het onderzoek schetsten werkgevers een beeld van de ontwikkelingen die zij zien, de
gevolgen die deze hebben op hun businessmodel en de competenties onder hun personeel
die zij denken nodig te hebben om dat businessmodel te verwezenlijken. Technologische,
economische, sociale en politieke veranderingen laten zich niet gemakkelijk voorspellen.
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Het is daarom niet verwonderlijk dat de geïnterviewde werkgevers geen duidelijk beeld
kunnen schetsen hoe de toekomst er voor hun organisatie uit zal zien. Zij zien huidige trends
en vermengen die met algemene beelden die zij over de toekomst hebben. Businessmodellen
waarin de behoeften zijn vertaald in benodigde competenties, zijn zeldzaam.
Technologische ontwikkelingen zijn debet aan de grote veranderingen die voorspeld
worden voor de toekomst van werk. Dat zeggen bijna alle werkgevers in alle sectoren.
Elke werkgever geeft daar echter wel een andere invulling aan. Voor sommigen
impliceren technologische veranderingen het verdwijnen van laaggeschoold personeel,
omdat hun werkzaamheden zijn overgenomen door geautomatiseerde systemen of
nieuw, gespecialiseerd technisch personeel. Andere werkgevers brengen technologische
ontwikkelingen in verband met slimme bedrijfsprocessen, nieuwe producten, andere
dienstverlening en een mondige klant.
Uit het onderzoek blijkt dat werkgevers verwachten dat alle taken die geautomatiseerd
en gedigitaliseerd kunnen worden, ook daadwerkelijk zo uitgevoerd zullen worden. Althans
dat is hun wens, maar ook een trend die volgens hen onafwendbaar is. Zij zien dit als een
ontwikkeling die al decennia lang gaande is. In hun verhalen refereren zij aan het verleden,
aan de mechanisering en automatisering en de consequenties daarvan op de arbeidsrelaties.
Maar banen verdwenen en er kwamen nieuwe banen voor terug. Waar sommige werkgevers
ook voor de toekomst zulke ontwikkelingen voorspellen en daaraan richting proberen
te geven, richt het merendeel van hen zich op de gevolgen die ontstaan als er niet genoeg
en/of passende arbeidscapaciteit is. Zij lijken op zoek naar het antwoord op de vraag ‘wat
dan?’ in plaats van een antwoord op de vraag ‘wat nu?’. Zij weten niet precies wat er gebeurt
of zijn zich daar niet van bewust. Wel houden werkgevers technologische ontwikkelingen bij
in hun sector, dit uit bezorgdheid hierin iets te missen. Deze ontwikkelingen worden echter
niet direct doorvertaald in mogelijke gevolgen voor hun organisatie in termen van arbeid en
arbeidscapaciteit. Dit geldt ook voor mogelijke oplossingen voor personeelsvraagstukken.
Er gaat, kortom, minder aandacht naar oplossingen die in de organisatie zelf liggen.
In lijn met de onduidelijkheid die heerst over toekomstige ontwikkelingen, zijn er
nauwelijks strategieën (businessmodellen) die organisaties toekomstbestendig maken. Wel
noemen de meeste werkgevers een aantal trends die zij verwachten voor de lange termijn.
Deze zijn niet echt vernieuwend, zij extrapoleren huidige trends en signaleren verschillende
ontwikkelingen waar ze op een eigen manier op zouden willen inspelen. Die signalen
verschillen tussen en binnen sectoren, waarbij sleutelwoorden als ‘ﬂexibele arbeidsrelaties’ en
‘snelheid’ gemene delers zijn.
Slechts een gering aantal werkgevers denkt in termen van benodigde competenties van
werknemers in de toekomst en het effect daarvan op hun huidige businessmodel. Zij leggen
wel verbanden maar acteren niet op de eventuele gevolgen van de veranderingen voor de
personeelsplanning van hun organisatie. Voor werkgevers is het niet altijd even helder en
eenvoudig om te bepalen met welke ontwikkelingen ze mee moeten gaan en met welke
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niet. Er zijn er, dit betreft enkele kleine ondernemers, die verwachten dat de relatie met hun
klanten in 2025 nauwelijks veranderd zal zijn. Zij zeggen daarmee dat hun businessmodel
nauwelijks zal veranderen. Soms is het gebrek aan goede kennis om beslissingen te
kunnen nemen en soms is het een bewuste keuze. Enkelen nemen bewust of onbewust een
afwachtende houding in en missen daardoor wellicht de boot, sommigen weten niet waar ze
staan – zij weten niet dat zij de boot aan het missen zijn – anderen deinen mee met de ﬂow
en weer anderen nemen een proactieve houding aan. Dit laatste komt evenwel maar weinig
voor, het betreft voornamelijk grote organisaties.
Op de vraag welke toekomstige ontwikkelingen doorslaggevend zullen zijn voor
een nieuwe bedrijfsstrategie – het businessmodel – worden steevast technologische
ontwikkelingen genoemd. Hoewel technologische, sociale, politieke en economische
ontwikkelingen elkaar beïnvloeden, worden de laatste drie mondjesmaat genoemd.
Economische ontwikkelingen worden bijna helemaal niet genoemd als aanleiding voor
veranderingen in de aard en omvang van beschikbare arbeidscapaciteit. We weten uit de
jaren die achter ons liggen dat juist economische ontwikkelingen gevolgen hebben gehad
voor de beschikbare arbeidscapaciteit, zowel in kwalitatief als kwantitatief opzicht. Het kan
zijn dat werkgevers deze ontwikkelingen als vanzelfsprekend aannemen en daardoor minder
expliciet benoemen en ook niet meenemen in hun businessmodel.
Het ‘gevoel’ dat de omgeving, en in het bijzonder de concurrenten, sneller veranderen
en de ‘vermoedens’ dat er een gebrek zal zijn aan arbeidscapaciteit, zorgen ervoor dat
werkgevers denken dat ze niet klaar zijn voor de toekomst of niet weten waar ze staan.
Deze onzekerheid weerhoudt hen van een langetermijnvisie. Het ‘hebben van een ﬂexibele
instelling’ en ‘aangrijpen wat langskomt’ lijken de geëigende strategieën om met deze
onzekerheid om te gaan. Eenzelfde ‘onbestemde’ strategie lijkt te gelden voor het formuleren
van de benodigde competenties van werknemers. De competenties die werkgevers noemen,
worden niet altijd in relatie gebracht met de producten of diensten die zij in de toekomst
willen aanbieden.

COMPETENTIES
Werkgevers hechten minder waarde aan kennis en meer waarde aan vaardigheden. Volgens
onze respondenten is kennis wel nodig maar alom aanwezig, en zowel nu als in de toekomst
gaat het veeleer om de vaardigheid om kennis te ontsluiten en te verbinden met de praktijk.
Dit impliceert dat kennis en vaardigheden onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het
ontsluiten en verbinden van kennis gaat niet ‘vanzelf’, daar is ook kennis voor nodig. Volgens
bijna alle werkgevers gaat het in de toekomst om technische vaardigheden om de technologie
draaiende te houden en om sociale vaardigheden om de klanten aan het bedrijf te binden.
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Een tekort aan personeel met technische en ICT-vaardigheden wordt als een van de grootste
uitdagingen gezien.
Sociale vaardigheden worden genoemd als competentie die nu node wordt gemist. Het
gaat om vaardigheden die nodig zijn voor een goede bejegening van de klant en om te
kunnen samenwerken in de organisatie van nu en die van de toekomst. Werkgevers ervaren
een gebrek aan sociale vaardigheden voornamelijk bij hun nieuwe (jonge) medewerkers en
gaan ervan uit dat dit probleem in de toekomst zal toenemen. Waarschijnlijk is de manier
waarop jongeren graag communiceren veranderd ten opzichte van wat werkgevers wenselijk
vinden. Of onder de sociale vaardigheden van vroeger, nu en in de toekomst hetzelfde wordt
verstaan, wat die sociale vaardigheden exact inhouden en hoe deze zich verhouden tot het
toekomstige product of dienst, blijft vaak onduidelijk.
Naast de sociale vaardigheden hebben veel werkgevers het over competenties die
betrekking hebben op de houding van hun toekomstige werknemers. Primair wordt een open
en ﬂexibele houding gevraagd die werknemers nodig hebben om zich continu aan te passen
aan de vereisten van de tijd. Vooral de aanpassingssnelheid wordt gezien als een belangrijk
onderdeel van de ﬂexibele houding.
Werkgevers denken in de toekomst andere en aanvullende eisen te stellen aan
werknemers. Veelvuldig wordt opgemerkt dat er behoefte is aan hoog opgeleide,
voornamelijk technische professionals. Maar in ieder geval wordt van werknemers verwacht
dat zij over kennis en vaardigheid beschikken om technische ontwikkelingen – zeker in
het eigen vakgebied – bij te houden en daarnaast ook andere ontwikkelingen in hun volle
breedte te kennen, te beoordelen en te onderhouden. De respondenten denken daarbij aan
nieuwe communicatie- en informatietechnologie, data-analyse en robotisering. Daarnaast
wordt van personeel van de toekomst verwacht dat het ﬂexibel kan omgaan met interne
bedrijfsprocessen en beschikt over communicatievaardigheden die passen bij de relaties met
klanten.

PERSONEELSPLANNING
Ontwikkelingen op het gebied van competenties verlopen incrementeel en lopen parallel
aan technologische ontwikkelingen. Als er onzekerheid bestaat over het effect van de
ontwikkelingen op de benodigde competenties wordt door werkgevers de arbeidsmarkt als
problematisch beschouwd. Velen vrezen op alle niveaus tekorten die mogelijk een bedreiging
vormen voor hun organisatie. Zij noemen verschillende ontwikkelingen, kansen en problemen
die betrekking hebben op de personeelsplanning. We zien hier verschillen tussen kleine en
grote organisaties. Grote werkgevers hebben, omdat zij daar kennelijk meer capaciteit voor
hebben, meer nagedacht over een strategische personeelsplanning dan kleine werkgevers.
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Dat maakt kleine werkgevers kwetsbaarder. Bij hen is ook weinig sprake van planning, zij zijn
vooral gericht op het oplossen van personeelsproblemen die zij op dit moment tegenkomen.
Vanuit het perspectief van de ondervraagden is er een onderscheid te maken naar
het type arbeidscapaciteit dat zij nodig denken te hebben. Sommige werkgevers hebben
vooral te maken met wat wij typeren als een kwantitatief vraagstuk. Ze hebben een hoge
vraag naar arbeidscapaciteit waarbij het niet direct gaat om medewerkers met nieuwe of
bijzondere, vaak technische competenties. Het gaat doorgaans om functies waarvan de
benodigde competenties redelijk snel zijn aan te leren. Het zijn maar enkele werkgevers die
hun benodigde arbeidscapaciteit zo omschrijven, dus als een kwantitatief vraagstuk. Voor het
merendeel geldt dat zij hun arbeidsmarktvraagstuk in kwalitatieve termen beschrijven. Uit de
bevindingen maken wij echter op dat in de praktijk maar een gering aantal ondernemers ook
echt te maken heeft met wat wij typeren als een kwalitatief arbeidsmarktvraagstuk, waarbij
het dus gaat om het rekruteren van werknemers met speciﬁeke competenties. Dus veel
werkgevers zeggen een kwalitatief probleem te hebben maar zijn in feite op zoek zijn naar
pure arbeidskracht.
Een aantal werkgevers heeft te maken met een vervangingsvraagstuk. Het gaat dan om
het vervangen van werknemers die met pensioen gaan of om een andere reden het bedrijf
verlaten. Er is dan geen vraag naar speciﬁek nieuwe competenties. Wat opvalt is dat veel
werkgevers een personeelsstrategie hanteren die vooral gebaseerd is op louter vervanging
terwijl dit lang niet altijd de beste strategie is. Zij laten de kans liggen om bij de aanname van
nieuw personeel een innoverend en proactief beleid te voeren, waarbij een voorschot wordt
genomen op de competenties die wenselijk zijn in de toekomst.
We constateren dat werkgevers met verschillende typen personeelsvraagstukken te maken
hebben (zie ﬁguur 1). Een goede inschatting van de personeelsbehoefte op functieniveau
is van belang om een strategisch personeelsplan te kunnen ontwikkelen. De aanwezigheid
van verschillende vraagstukken zorgt ervoor dat er geen uniforme oplossing is waar alle
werkgevers in gelijke mate van kunnen proﬁteren. Dit terwijl werkgevers graag kijken naar
andere bedrijven in de sector of branche. We kunnen hieruit opmaken dat oplossingen die
voor bepaalde werkgevers zullen werken, voor andere geen oplossing bieden omdat het
arbeidsvraagstuk anders is.
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FIGUUR 1: VERSCHILLENDE ARBEIDSVRAAGSTUKKEN
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De respondenten in ons onderzoek zien arbeidstekorten als een van de grootste uitdagingen
voor de toekomst. Om ‘het beste’ personeel binnen te krijgen op een krappe arbeidsmarkt
is proactief personeelsbeleid absoluut noodzakelijk. Van een strategisch personeelsbeleid
is doorgaans echter nauwelijks sprake in het businessplan, wat onverlet laat dat onze
respondenten zich wel bewust zijn van de complexiteit van de personeelsvragen die aan
de orde zijn met betrekking tot de toekomst. Wij constateren dat maar een klein aantal
werkgevers een proactief personeelsbeleid toepast om met het eigen personeel de toekomst
tegemoet te treden. Op enkele werkgevers na, denken alle werkgevers dat de oplossing
voornamelijk ligt bij de overheid (waar het gaat om kwantitatieve arbeidscapaciteit) en het
onderwijs (waar het de kwalitatieve kant betreft).
Tot slot, één ding is zeker: alle werkgevers willen ‘een ﬂexibel personeelsbestand’.
Zij bedoelen dan ﬂexibel wat betreft de arbeidscontracten, arbeidsduur en inzetbaarheid.
Volgens de werkgevers willen niet alleen zij dat maar ook de werknemers. Ook werknemers,
zo stellen zij, willen niet hun leven lang aan dezelfde werkgever vast zitten maar breed
inzetbaar blijven.
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8
EEN KRITISCHE
BLIK OP DE
TOEKOMST:
EEN EVALUATIE
Omdat wij als onderzoekers ook niet weten hoe de toekomst eruit zal zien en op basis
van bestaande kennis de toekomst beschouwen, kijken wij in dit deel met een kritische blik
naar de conclusies vanuit het huidige arbeidsmarktbestel. Wij baseren ons bij de bespreking
op het materiaal dat werkgevers hebben aangedragen. Deze evaluatie heeft, naar wij
menen, gevolgen voor de rol van het onderwijs, de overheid en uiteraard de werknemers
van de toekomst.

BUSINESSMODEL
Wij hebben onze twijfels over het nut van de inzet van een businessplan om helderheid
te krijgen over de competenties die werknemers in de toekomst nodig zullen hebben.
Economisch denken in een businessmodel is in de praktijk vaak gericht op de korte
termijn. De banen van de toekomst zijn alleen onderdeel van het businessmodel als er
bij de betreffende onderneming een duidelijke toekomstvisie is. Een groot deel van de
werkgevers ervaart onzekerheid over die toekomst. Het herhalen van wat anderen zeggen
over de toekomst lijkt te zorgen voor een zogenaamd self-fulﬁlling prophecy effect:
werkgevers schetsen bepaalde beelden in hun voorspellingen en jagen deze na, wat
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leidt tot het uitkomen van de voorspelling. Een voorbeeld hiervan is het belang hechten
– zonder gegronde reden – aan sociale vaardigheden als speciﬁeke competentie. Door deze
competentie steeds te benadrukken in de personeelsselectie worden sociale vaardigheden
steeds belangrijker. Doordat een toekomstbeeld moeilijk te voorspellen is – het kan ook
zomaar zijn dat we straks alleen nog communiceren met of via een beeldscherm – en een
bedrijfsspeciﬁeke visie ontbreekt, praten onze respondenten alleen in algemene termen over
sociale competenties en communicatievaardigheden. Zo worden sociale vaardigheden wel
belangrijk gevonden, maar weinig werkgevers vertellen waarom dat zo is, hoe het nu gaat,
hoe zij dat beoordelen en hoe zich dat verhoudt tot hun toekomstig businessmodel.
Uit ons onderzoek blijkt dat de werkgevers uitermate gefocust zijn op het verdienmodel,
de kostenstructuur en technologische veranderingen. Arbeidscapaciteit, behalve de
hoeveelheid, is een onderwerp waar verschillende meningen over bestaan maar waar
uiteindelijk weinig aandacht voor is, behalve als de arbeidscapaciteit het verdienmodel of
de kostenstructuur negatief lijkt te beïnvloeden. En hoewel onze respondenten spreken
over gepaste arbeidscapaciteit die zij nodig denken te hebben, wordt bedoeld dat men wil
beschikken over ﬂexibele arbeidscapaciteit.
Werkgevers hebben de neiging om elkaar te imiteren (zie o.a. DiMaggio & Powell,
1983), zo ook met de vraag naar ﬂexibiliteit. Zoiets is op zich een goede strategie als
de imitatiestrategie past binnen het model van de organisatie en heilzaam is voor
de lange termijn. Flexibilisering van contracten lijkt een oplossing voor verschillende
arbeidsmarktvraagstukken. Echter, enkele werkgevers benoemen de gevolgen van
ﬂexibilisering, en zien dat deze ontwikkeling negatief kan uitpakken voor de bedrijfsprestaties.
Sommige werkgevers lijken te vergeten dat ﬂexibilisering alleen onder speciﬁeke condities
effectief is (zie o.a. Ji, Guthrie, & Messersmith, 2014). Op een dergelijke manier omgaan
met concepten, lijkt niet uitsluitend voort te komen uit een dwang van de markt, maar ook
een vorm van imitatie te zijn (zie ook Dekker, 2016). Sommige werkgevers springen in op
ontwikkelingen omdat zij anders het gevoel hebben dat zij de boot missen. Dit roept de
vraag op of zij hun ideeën over trends en de toekomst baseren op hun eigen ervaringen, of
dat zij napraten wat zij horen of nadoen wat zij zien. In dat geval biedt een inventarisatie van
toekomstideeën (toekomstige businessmodellen) geen nieuwe inzichten, maar leidt tot een
reproductie en bestendiging van een bestaand verhaal.
Onze bevindingen laten zien dat sommige werkgevers op dit moment een probleem
hebben met het vinden en bijscholen van geschikt personeel maar dat dit vaak los lijkt
te staan van het businessmodel. Personeelsvraagstukken en daarmee de competenties
van werknemers worden eerder in relatie gebracht met efﬁciëntie op de korte termijn.
Werkgevers die (strategische) personeelsplannen maken op de lange termijn geven de
indruk dat zij doordachter bezig zijn met de competenties van de toekomst. Enkele grotere
werkgevers zijn bijvoorbeeld trajecten gestart waarin zij hun zittende medewerkers
‘toekomstbestendig maken’. Acties om bepaalde personeelsstrategieën handen en voeten
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te geven zijn voor kleine werkgevers een kostbare aangelegenheid. Gezien de onzekerheid
en grote variatie aan mogelijkheden in de toekomst, is het niet verwonderlijk dat kleine
organisaties zich richten op de voordelen van wendbaarheid zodat zij makkelijker kunnen
inspelen op trends. In personeelsvraagstukken komt dit meestal neer op het streven naar
een ﬂexibel personeelsbestand. Omdat investeren in ﬂexibel personeel een lage ‘return on
investment’ kent, zullen organisaties die deze strategie hanteren zich continu richten tot de
arbeidsmarkt om ‘nieuwe’ competenties aan te trekken.

AANPASSINGSVERMOGEN
Uit de analyse blijkt dat werkgevers aansturen op het vergroten van het aanpassingsvermogen
van de organisatie en de medewerkers. Om dit te realiseren is het nodig dat werkgevers niet
alleen verschillende kapitaalvormen, processen, procedures en structuren in hun organisatie
inventariseren, maar ook welke competenties daarin bij het personeel aanwezig zijn. Dit
gaat verder dan alleen het inventariseren van diploma’s en certiﬁcaten. Veel werknemers
beschikken over competenties die niet gevat zijn in diploma’s, functiebeschrijvingen of andere
formele weergaves van competenties.
Het aanpassingsvermogen van werknemers, waar nodig, verbeteren lijkt zich bij
de meeste werkgevers te beperken tot de houding van werknemers. Voor de condities
waaronder het aanpassingsvermogen kan verbeteren is weinig aandacht. Waar
vooruitstrevende bedrijven continu een ‘bèta-omgeving’ hebben waarin ideeën bedacht en
uitgevoerd worden en medewerkers tijd mogen spenderen aan het uitdenken van innovatieve
zaken die niet altijd direct ten goede komen aan de organisatie, komt het bij de meeste
werkgevers die wij hebben gesproken neer op het veranderen van de houding door een
cursus. Het lijkt erop dat werkgevers niet direct denken aan randvoorwaarden waaronder
aanpassingsvermogen tot zijn recht kan komen.
Werkgevers willen dat hun werknemers zich snel aanpassen en ﬂexibel zijn, maar uit de
analyse blijkt dat maar een gering aantal hun werknemers actief stimuleert om die ﬂexibele
houding aan te nemen en tijdig de gewenste kennis en vaardigheden de organisatie binnen
te halen. Een ‘leven lang leren’ en een juiste houding zijn lege begrippen als werknemers
geen nieuwe kennis en vaardigheden krijgen aangereikt of kunnen ontwikkelen. In tijden
van economische achteruitgang is het voor werkgevers moeilijk om te blijven investeren in de
ontwikkeling van hun werknemers. Dat neemt niet weg dat het de werkgevers zijn die steeds
meer ﬂexibiliteit vragen waarvoor dat leven lang leren juist belangrijk is.
In het kader van de reciprociteit is het de vraag wat werknemers terugkrijgen voor de
ﬂexibele houding die zij aannemen. Onderzoek leert ons dat het bij werknemers om meer
gaat dan alleen het hebben van een baan. We weten ook dat ﬂexibiliteit vooral voor de lager
opgeleide veel onzekerheid met zich meebrengt. Voor werkgevers in onzekere tijden lijkt
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een (hyper)ﬂexibele werknemer de uitkomst. Het is wel een uitkomst die tot gevolg heeft
dat bepaalde groepen zowel in de organisatie als daarbuiten op afstand van de arbeidsmarkt
komen te staan. Omdat het om ﬂexwerkers gaat, is de kans groot dat werkgevers minder
in hen zullen investeren waardoor hun arbeidsmarktwaarde langzaam daalt. Dit, terwijl
het wellicht de werknemers zijn die straks node worden gemist voor de kwantitatieve
personeelsvraagstukken die zich in de toekomst kunnen aandienen.

DE WERKNEMER EN DE BANEN VAN DE TOEKOMST
Volgens de werkgevers die wij hebben gesproken zullen werknemers in de toekomst aan
meerdere werkgevers verbonden (willen) zijn. Uit onderzoek (Ballafkih, Zinsmeister, Meerman,
& Bay, 2016; Standing, 2014) weten we dat werknemers inderdaad het hebben van meerdere
werkgevers geen probleem vinden maar dat zij gericht zijn op concepten als autonomie, de
eigen talenten kunnen inzetten en daarvoor gewaardeerd worden, zekerheid in werk en
inkomen voor lager opgeleiden, een goede balans tussen werk en privé. De arbeidsrelatie en
de verbondenheid die tot nu toe geldt voor 80% van het personeel in Nederland (De Beer,
2017), zal veranderen in een meer diffuse verbondenheid.
De werkgevers in dit onderzoek leggen het probleem van personeelstekorten buiten de
organisatie en bespreken het probleem bijna uitsluitend in kwalitatieve termen. Wanneer er
te weinig personeel beschikbaar is, ligt dat volgens hen aan het ‘feit’ dat er te weinig mensen
(bereid) zijn die het aangeboden werk willen doen. Dit probleem wordt tijdelijk opgelost met
de inzet van uitzendbureaus, toeleiding naar werktrajecten door de overheid, schuiven in
taken van huidig personeel, het aannemen van stagiaires en het inzetten van ander goedkoop
vaak niet-Nederlands personeel. Deze oplossingen roepen de vraag op of het wel gaat om
veranderende competenties en de daaruit voortvloeiende tekorten aan mensen die deze in
huis hebben. Of zijn er gewoon te weinig mensen die bepaald werk (slecht betaald, hoge
werkdruk, geen perspectieven) willen en kunnen uitvoeren?
Als we kijken naar banen waar grote tekorten zijn, zijn het vooral banen die bijna allemaal
getypeerd kunnen worden als ‘minder goede’ beroepen (Kalleberg, 2013). Het zijn functies
waarbij zowel de primaire als secundaire arbeidsvoorwaarden matig zijn in vergelijking
met andere beroepen waarvoor hetzelfde opleidingsniveau vereist is. Enkele werkgevers
erkennen dat. Het zijn banen die onaantrekkelijk zijn geworden voor mensen met de juiste
competenties en er zijn te weinig jonge mensen die zich richten op het zich eigen maken
van de competenties om deze banen uit te voeren. Het zijn banen in de techniek, de horeca,
de zorg en het onderwijs. Voor verschillende beroepen is het niet zozeer de vraag hoe het
imago verbeterd moet worden, zoals is voorgesteld door enkele werkgevers, maar meer de
vraag hoe werkgevers en andere actoren deze banen kwalitatief kunnen versterken en de
arbeidsvoorwaarden kunnen verbeteren.
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EXTERNE PARTIJEN
Waar in de ogen van werkgevers ontwikkelingen van buitenaf lijken te komen, lijkt dat ook
op te gaan voor de oplossingen. Het omscholen of trainen van het eigen personeel kost
geld. Het aannemen van nieuw personeel met ogenschijnlijk de juiste competenties voor de
toekomst lijkt goedkoper. Dit geldt overigens niet voor alle werkgevers.
Veel oplossingen worden bij de overheid en het onderwijs gelegd. Het is een oude
discussie die gaat over breed versus smal opleiden, burgerschapscompetenties en
bedrijfscompetenties. Werkgevers willen het liefst werknemers die zij meteen en met zo
min mogelijk investering kunnen inzetten. Het initiële onderwijs heeft daarentegen ook een
maatschappelijke opgave die breder ligt. Het onderwijs kan bovendien, met uitzondering
van beroepen onder licentie, geen speciﬁeke competenties aanleren. Het moet een te breed
scala aan bedrijven en organisaties bedienen en het is ook voor het onderwijs moeilijk te
voorspellen welke competenties precies nodig zullen zijn in de toekomst. De arbeidsmarkt
zou wel gebaat zijn bij een meer intensieve interactie tussen de kennis en competenties
die jongeren opdoen in het onderwijs enerzijds en de ervaringen op de arbeidsmarkt
anderzijds. Het gaat erom dat het bedrijfsleven inziet dat studenten, stagiaires en net
afgestudeerden nog moeten leren en dat onderwijsorganisaties meer wendbare en ﬂexibele
onderwijsmodules creëren die samen met het bedrijfsleven worden ingevuld en gegeven.
Als oplossing voor de meer intensieve interactie wordt in ons onderzoek de bedrijfsschool
genoemd. Steeds meer werkgevers en sectoren investeren zelf in gespecialiseerde
opleidingen. Van de bedrijfsscholen weten we dat zij vaak te speciﬁek zijn en gericht op
functies in het hier en nu. Maar er hebben ook altijd tussenvormen bestaan naast het
initiële onderwijs zoals deeltijdtrajecten op roc’s en hbo’s, en werk- en leertrajecten bij
gemeenten. Studenten zouden veel eerder verbonden kunnen worden aan het bedrijfsleven
en stage moeten kunnen lopen in de functies waarvoor zij worden opgeleid, aldus onze
geïnterviewden. Zij spreken daarbij de behoefte uit voor concrete zeggenschap over het
curriculum.
Duidelijk wordt wel dat een leven lang leren om de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
onder invloed van technische ontwikkelingen bij te houden, op dit moment nog lang geen
goede vorm heeft gekregen.
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9

AANBEVELINGEN
EN ACTIES
Werkgevers signaleren verschillende trends en velen zijn onzeker over de toekomst. Om
directe problemen op te lossen passen ze ad hoc maatregelen toe. Maar het inschakelen van
uitzendbureaus, het veelvuldig inzetten van stagiaires of het inhuren van niet-Nederlandse
werknemers bieden geen (structurele) oplossingen voor de inrichting van een businessmodel
en de toekomstige personeelsproblemen in het arbeidsbestel. De ad hoc oplossingen die
voor de korte termijn voldoende zijn, zetten niet aan tot het overdenken van een strategie.
Onze respondenten noemden ook meer structurele oplossingen. We zetten ze hieronder op
een rij en vullen ze, waar nodig, aan.

INZICHT, KENNIS EN NETWERKVORMING
Er is behoefte aan meer zicht op de toekomst voor de eigen organisatie en de sector.
Om een strategisch personeelsplan te maken willen werkgevers weten welke competenties
onder hun personeel nodig zijn en welke overbodig worden. Door inzichten te vergelijken
willen werkgevers de eigen positie bepalen en acties ondernemen die passen bij het
personeelsvraagstuk van de eigen organisatie. Deze behoefte wordt vooral verwoord door
werkgevers van kleine bedrijven. Daar is men zich bijvoorbeeld weinig bewust van de
praktische invloed van technologische vernieuwingen in het eigen bedrijf en de consequenties
ervan. Grote en toonaangevende bedrijven zouden hier een rol in kunnen spelen door de
kleinere ondernemers te helpen bij het creëren van toekomstplannen.
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Werkgevers praten wel veel over technologie maar het is niet altijd duidelijk in welke mate
zij de technologie en het effect ervan begrijpen. Vooral big data en blockchain zijn termen die
vaak – te pas en te onpas – worden gebruikt. Wij constateren een behoefte aan voorlichting
over deze en andere technologieën. Er is een behoefte aan een platform per sector waarin
werkgevers ideeën kunnen uitwisselen over dergelijke technologieën en de impact daarvan
op hun businessmodel. Het gaat hier niet alleen om grote ondernemingen maar ook om
mkb-bedrijven.
In veel gesprekken kwam ‘kennis delen’ met stip naar voren, te realiseren door sterkere
verbindingen in netwerken met andere organisaties in de regio. Hierin zou de Amsterdam
Economic Board (AEB) een centrale rol kunnen spelen. Deze instelling zou bijvoorbeeld
informatiebijeenkomsten kunnen organiseren waar werkgevers niet alleen geïnformeerd
worden, maar ook gelegenheid krijgen om zelf verbindingen te leggen. Werkgevers zouden
graag gebruik maken van het netwerk van de AEB.
Hoewel werkgevers dat niet expliciet hebben benoemd, is er ook een behoefte aan
informatie-uitwisseling die leidt tot een plan voor de eigen organisatie. Door het organiseren
van regionale nascholingen en werksessies, samen met het hoger beroepsonderwijs en de
daarbij behorende kenniscentra, kan de AEB werkgevers concreet de eerste stappen laten
zetten in het nadenken over de toekomst van hun organisatie. Deze sessies kunnen ook
helpen ook bij het bepalen van een arbeidsmarktagenda per arbeidsmarktvraagstuk.

CONCRETE INVULLING VAN DE COMPETENTIES
Naast bovenstaand inzicht door middel van kennisdeling is er ook een behoefte aan het
concreet benoemen van de competenties per functieniveau en groep. Door een dergelijke
exercitie (en het delen van de resultaten) kunnen werkgevers door het opstellen van
toekomstige functieproﬁelen het gesprek in de branche aanjagen. De overeenkomsten
en verschillen tussen de verschillende proﬁelen kunnen gebruikt worden om nieuwe
functieproﬁelen te creëren die toekomstbestendig zijn. Met kennis van de benodigde
competenties op verschillende niveaus kan het beroepsonderwijs worden aangesproken.
Verschillende werkgevers ondernemen daadwerkelijk actie om zich klaar te maken
voor de toekomst. Of de acties leiden tot het gewenste resultaat, blijft vaak onzichtbaar
of onbeantwoord – het ontbreekt aan gedegen evaluaties. De werkgevers spreken dan
ook de behoefte uit om goede praktijken (‘best practices’) op het gebied van benodigde
competenties en strategisch personeelsbeleid te delen. Het gaat om acties die andere
werkgevers hebben ondernomen en een bewezen effect sorteren.
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Enkele werkgeversorganisaties zijn hier al mee begonnen in het ‘House of Skills’ waarin
verschillende partijen (werkgevers, werknemers, kennisinstellingen en overheid) samenwerken
om de skills en competenties van de toekomst te ontdekken en vorm te geven. Het is hun
uitdrukkelijke doelstelling om de verantwoordelijkheid voor een goed functionerende
regionale arbeidsmarkt in de toekomst gezamenlijk op te pakken.

SAMENWERKING MET PARTNERS
Onze respondenten spreken vaak over samenwerken, maar bij doorvragen blijkt dat dit
zich voornamelijk beperkt tot het ophalen van informatie. De meeste respondenten denken
minder aan het brengen van de eigen kennis, de concurrentie in sommige sectoren is groot
en de strijd om de geschikte werknemer eveneens. Er is echter behoefte aan het samen
opzetten van acties op het gebied van personeelsvraagstukken (informatie over de speciﬁeke
arbeidsmarkt, inkopen van scholingstrajecten, uitwisselen en overdragen van personeel
etc). Een enkeling gaat verder en pleit voor een goed uitgedacht sociaal beleid in en tussen
organisaties om zo werknemers te binden. Het mkb heeft instrumenten nodig om een
strategische personeelsplanning te kunnen maken. Vaak ontbreekt bij ondernemingen in
deze sector de personeelsfunctie.

LEVEN LANG LEREN & DUURZAME INZETBAARHEID
Sommige bedrijven pleiten voor een open en ﬂexibele houding om continu te leren en
daarmee beter voorbereid te zijn op de toekomst. De instelling van een leven lang leren op
bedrijven en instellingen wordt als een meer structurele oplossing gezien. Voor het falen
van een leven lang leren, zoals onlangs verwoord in het rapport van de commissie Sap
(Commissie vraagﬁnanciering mbo, 2017), wijzen onze respondenten ook naar de niettrainbare werknemers die niet willen of niet kunnen. Enkele werkgevers geven toe dat er
onvoldoende tijd en geld wordt gereserveerd om de gewenste competenties aan te leren bij
de huidige werknemers. Er is een behoefte aan het creëren van leven lang leren trajecten
waarin alle partners (overheid, onderwijs en werkgevers) een rol spelen. Voornamelijk
kleine ondernemingen uiten de wens om collectief trajecten op te pakken voor zittende
medewerkers. Een leven lang leren vraagt om een brede inhoudelijke visie op inzetbaarheid
nu en in de toekomst. Een leven lang leren gaat over competenties, inzetbaarheid, het
vergroten van het werkvermogen en over vitaliteit.
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Hoe zal de arbeidsmarkt in 2025 eruitzien? Op welke wijze heeft de maatschappij zich dan
ontwikkeld? En welke competenties zullen werknemers dan moeten hebben? Jobs of the future geeft
een beeld van de verwachtingen van werkgevers in de Metropoolregio Amsterdam.
Voor dit onderzoek is gesproken met uiteenlopende werkgevers, van groot tot klein. Zij spraken
zich uit over de kansen en bedreigingen die zij voor hun bedrijf zagen. Het blijkt dat zij vooral
uitdagingen zien in technologische ontwikkelingen, van blockchain-technologie tot zorgrobots.
Dit veranderingsproces zou gevolgen hebben voor de vraag naar arbeid: voor de aantallen
medewerkers en voor de competenties die zij moeten hebben. Zo zouden toekomstige werknemers
hyperflexibel, sociaal en computervaardig moeten zijn. Maar is dit ook zo? Hebben de werkgevers
hier een goed beeld van? En is dit gebaseerd op reële verwachtingen over de positie van hun bedrijf
in de toekomst?
Met dit verkennende onderzoek wil het lectoraat gedifferentieerd Human Resource Management van
de Hogeschool van Amsterdam, in samenwerking met de Amsterdam Economic Board, een bijdrage
leveren aan de discussie over de arbeidsmarkt van de toekomst. Naast een beeld van de stand van
zaken en de verwachtingen van werkgevers, biedt deze publicatie ook een kritische blik op de
toekomst, inclusief aanbevelingen voor de diverse stakeholders. Jobs of the future wil ertoe bijdragen
dat werkgevers, het onderwijs en de overheid antwoorden gaan formuleren op de vragen ‘Zijn wij
klaar voor de arbeidsmarkt van de toekomst?’ en ‘Wat is mijn rol daarin als werkgever of instituut?’.
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