
FUTURES FORUM ONDERZOEK 
Werken in kantoorhoudende organisaties in 2025 
 

 
DEELRAPPORTAGE LITERATUURONDERZOEK 
  

September 2016 
Evi De Bruyne 
Fien Thoolen 

Iris de Been 
Wim Pullen 

 



Colofon 

Dit onderzoek is uitgevoerd door 
Evi De Bruyne 
Fien Thoolen 
Iris de Been 
Wim Pullen 
 
In samenwerking met 
Hospitality Group 
 
Voor de uitvoering van dit onderzoek zijn bijdragen ontvangen van 
ABN AMRO 
Belastingdienst 
Flora Holland 
ING 
Kadaster 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (DGOO en RVB) 
Reclassering NL 
SSC ICT Haaglanden 
SNS Bank 
Sociale Verzekeringsbank 
UWV 
HospitalityGroup 
CfPB 
 
Contact 
Center for People and Buildings 
015-2781271 
info@cfpb.nl 
www.cfpb.nl 

© Stichting Kenniscentrum Center for People and Buildings 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, 
mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande 
toestemming van de uitgever. 
De stichting Kenniscentrum Center for People and Buildings is in 2001 opgericht met steun van de 
‘founding partners’ Rijksgebouwendienst, TU Delft en de ABNAmro Bank. Anno 2016 zijn de TU Delft, 
de Belastingdienst, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Raad voor de 
rechtspraak belangrijke partners van het CfPB. 
 



INHOUDSOPGAVE 
1 Inleiding 3 
1.1 Context en kader van dit onderzoek 3 
1.2 Methode en aanpak 3 
1.3 Raamwerk: thema’s van trends 5 

2 Toekomststudies 7 
2.1 Issues 7 
2.2 Rijp en groen 7 
2.3 Toekomststudies over Werk, HRM,CRE/FM, ICT 8 
2.4 Samenvatting Toekomststudies 12 

3 Organisatie: besturing, management, methoden 13 
3.1 Issues 13 
3.2 Strategie, besturing, omgaan met onzekerheid en risico’s 13 
3.3 Structuur 14 
3.4 Resultaatgericht werken 14 
3.5 Cultuur en leiderschap 16 
3.6 Vrouwen in de organisatie 17 
3.7 Samenvattend 17 

4 Techniek 18 
4.1 Issues. 18 
4.2 Utopia’s en grenzen aan de techniek 18 
4.3 Artificiële intelligentie en Internet of Things 19 
4.4 Een voorbeeld: productietechniek, robotisering en arbeidsmarkt 20 
4.5 Cloud en Fog computing; Big data analytics 22 
4.6 Materialen en energie 23 
4.7 Nanotechnologie en synthetische biologie 25 
4.8 Samenvatting techniek 25 

5 Gezondheid en vitaliteit 26 
5.1 Issues 26 
5.2 Ziekteverzuim 26 
5.3 Cognitieve prestaties, welzijn en vitaliteit 29 
5.4 Werkomgeving en gezondheid 30 
5.5 Woon-werkverkeer en onze gezondheid 31 
5.6 Conclusies gezondheid en vitaliteit 32 

6 Arbeidsmarkt 33 
6.1 Issues 33 
6.2 Demografie: ouder en heterogener 33 
6.3 Flexibilisering van arbeid 36 
6.4 Werven en behouden 38 
6.5 Mobiliteit 39 
6.6 Onderwijs 41 
6.7 Conclusies arbeidsmarkt 41 

7 Economie, ecologie en omgeving 42 



 
FUTURES FORUM ONDERZOEK 
 2 

7.1 Issues 42 
7.2 Inkomensverschillen en eigendomsverhoudingen 42 
7.3 Vergrijzing als economisch verschijnsel 43 
7.4 Economische modaliteiten 44 
7.5 Naar een circulaire economie 45 
7.6 Samenvatting economie, ecologie en omgeving 48 

8 Politiek, overheid en overlegsamenleving 50 
8.1 Issues 50 

9 Maatschappij en cultuur 52 
9.1 Issues 52 
9.2 Globalisering 52 
9.3 Enige effecten van globalisering 54 
9.4 Authenticiteit, identiteit 55 
9.5 Cultuur, waarden, angst over de samenleving 56 
9.6 Conclusie maatschappij en cultuur 58 

10 Referenties 60 

 
  



 
FUTURES FORUM ONDERZOEK 
 3 

1 INLEIDING 
Deze literatuurstudie is een onderdeel van het Futures Forum onderzoek. Dit is een breed 
onderzoek naar de toekomst van werk voor de komende tien jaar (2015-2025) voor administratieve 
en kennisintensieve organisaties, ook wel ‘kantoorhoudende organisaties’ genoemd. Het Futures 
Forum onderzoek richt zich op de toekomst van werk en de werkomgeving vanuit het perspectief 
van HR, ICT, Facilitair Management en vastgoed / Real Estate. In dit onderzoek zijn – naast deze 
literatuurstudie – interviews gedaan met eindgebruikers van kantoren, zijn met Delphi onderzoek 
prognoses/toekomstvisies ontwikkeld, daartoe zijn twee vragenlijsten beantwoord door een 
expertpanel. Tenslotte is een workshop gehouden om toekomstvisies te vertalen naar concrete 
acties voor organisaties. De resultaten van deze deelonderzoeken zijn in aparte rapportages terug te 
vinden. 
 

1.1 Context en kader van dit onderzoek 
De toekomst is een vaag begrip dat qua perspectief kan variëren van morgen tot over honderden 
jaren. In dit onderzoek wordt met de toekomst bedoeld de komende 10 jaar (van 2015 tot 2025). 
Dat is een betrekkelijk kort tijdsbestek, zeker omdat we al duizenden jaren arbeid en technologie 
ontwikkeling achter ons hebben. Daarover bestaan niet altijd gegevens. Verklarende studies met 
modellen gaan niet verder terug dan 100 jaar (Grübler, 1998). De vraag hoe nieuwe ideeën, 
producten en innovaties zich verspreiden heeft pas vanaf de jaren ‘60 belangstelling (Kiesling et al 
2011). 
Toekomstontwikkelingen kunnen er over de hele wereld verschillend uitzien in hun 
verspreidingsgebied, aard, omvang, effecten en tempo. Omdat het in dit onderzoek gaat over 
Nederlandse organisaties, ligt de focus in de eerste plaats op ontwikkelingen in Europa (fysiek nabij 
Nederland) en (al dan niet wereldwijde) ontwikkelingen die (ook) in Europa effect kunnen of zullen 
hebben. In dit onderzoek spitsen we ons toe op grote administratieve en kennisintensieve 
organisaties, ofwel ‘kantoorhoudende organisaties’. 
 
We hanteren daarbij een perspectief op arbeid en organisatie waarin verschillende stakeholders hun 
rol spelen. De diversiteit op en rond de arbeidsmarkt lijkt toe te nemen, mede door een sterke 
migratie maar de de facto aandacht voor diversiteit neemt af (SCP, 2015a). Er vinden aanslagen 
plaats en onrust en angst worden gezaaid; de actualiteit laat een wereld zien waarin enerzijds de 
roep om solidariteit en kalmte groot is maar waarin de polarisatie en het pessimisme lijken toe te 
nemen (Steenvoorden, 2016). Deze diepe onzekerheid maakt elk rationeel geconstrueerd 
toekomstperspectief kwetsbaar omdat onzekerheden niet als risico’s te managen zijn.  
 

1.2 Methode en aanpak 
Vrijwel dagelijks verschijnen er voorspellingen over de toekomst: in de krant, op internet, in 
vakbladen, et cetera. Ook in de wetenschappelijke literatuur worden voorspellingen gedaan over de 
ontwikkeling en mogelijke effecten van nieuwe technologieën, over bevolkingssamenstelling en 
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arbeidsmarkt etc. Het is niet mogelijk om deze literatuur volledig te vatten in dit stuk. Daarom is een 
bewuste keuze gemaakt om de verkenning van literatuur in te kaderen.  
 
Themaselectie 
Dat is gedaan aan de hand van een overzicht van relevante thema’s. De thema beschrijving is 
opgebouwd vanuit een begrip dat organisaties zouden kunnen hebben over het eigen functioneren 
in een dynamische omgeving. 
 
Compleetheid van thematiek 
Om zo min mogelijk relevante thema’s te missen zijn van de laatste vijf jaargangen van een aantal 
toonaangevende wetenschappelijke tijdschriften1 de trefwoorden uit de titels geïnventariseerd. We 
gaan ervan uit dat de selectie van deze tijdschriften representatief is voor de ontwikkelingen in de 
samenleving ofwel “wetenschappers schrijven over wat relevant en actueel is en gaat worden”.  
Als laatste stap om te verifiëren of we compleet zijn, is gekeken naar bestaande toekomst studies: 
welke drijvende krachten ziet men, wat zijn dimensies die gebruikt worden om toekomstbeelden te 
construeren. 
 
Zoekstrategie 
We hebben ons gericht op verschillende soorten literatuur of agenderende bronnen: 
› Rapporten en artikelen van wetenschappers en onderzoekscentra, planbureaus en denktanks 
› Commerciële rapporten over de toekomst van werk 
› Actualiteit (krant, twitter, …) 
› Statistische gegevens; bijvoorbeeld van het CBS, Eurostat, of andere Nederlandse of Europese 

bronnen. 
 
Zoektermen die we gebruikt hebben:  
› Future of [trefwoord.. bv work, HR etc.] 
› Long range planning 
› Scenario 2025. 
 
In dit onderzoek is een breed scala aan literatuur behandeld, waarbij de onderzoekers steeds kritisch 
gekeken hebben naar de waarde en bereik van de bronnen, door de volgende vragen te 
beantwoorden: 
› TIJDSHORIZON: Datum publicatie, bereik toekomstbeeld (2025, 2030, 2040); 
› METHODE: Enquête/ Literatuur/Aantal interviews/Betrouwbaarheid; 
› BOODSCHAP/DOEL: Wetenschappelijk/Fundamenteel/Beleid/Commercieel; 
› DOELGROEP: Wetenschappelijk/Beleid/Commercieel; 
› LOCATIESCOPE: Globaal/Angelsaksisch/Europa/NL; 
› AUTEUR/INSTITUUT: Wetenschap / Denktank/Overheid/ Commercieel  
› KRITIEKEN: Genoeg mensen gesproken/ Methoden niet toegelicht/ Onzorgvuldige studie/ Geen 

vermelding bronnen. 

                                                                 
1 Work, Employment and Society (bestaat vanaf 1987); Technological Forecasting and Social change (vanaf 1970), Human 
Relations (vanaf 1947), Journal of Forecasting (vanaf 1985), Academy of Management Journal (vanaf 1985), Nature (vanaf 
1869), Long Range Planning (vanaf 1968)  
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Dat gezegd hebbende moeten we hier ook opmerken dat de literatuur zeer omvangrijk is en onze 
selectie daaruit is verre van compleet. Met een uitgebreide referentielijst en beschikbaarheid van 
artikelen en rapporten (opvraagbaar bij CfPB) kan de lezer zijn eigen interpretatie maken of 
zoektocht naar meer breedte en diepgang voortzetten. 
 

1.3 Raamwerk: thema’s van trends 
Er kan op vele gebieden naar de toekomst gekeken worden. Van ontwikkelingen in de populatie, tot 
technologische ontwikkelingen en ontwikkelingen in de politiek. Om de zoektocht naar 
toekomstverwachtingen te structureren, is een raamwerk van thema’s bedacht dat aansluit bij de 
organisatiepraktijk van alle dag. 
 

1.3.1 Van organisatiepraktijk naar thema’s 
Futures Forum gaat over de veranderingen in werk en de gevolgen voor mensen, 
organisatieverbanden en de bedrijfsresources/productiemiddelen. Daarover zijn veel 
toekomststudies verschenen. Zonder compleet te willen zijn geven we daarover eerst een overzicht. 
Dan volgt een thematisch overzicht van literatuur. 
 
Organisaties, hoe klein ook, zijn voor hun voortbestaan bezig om te begrijpen wat er in en om werk 
gebeurt, hoe dat verandert door allerlei factoren die van invloed zijn op de prestaties, structuur en 
cultuur van de organisatie. Die prestatie kan gericht zijn op doelen als continuïteit, het bieden van 
werkgelegenheid, ervoor zorgen dat aandeelhouders een dividend krijgen, of zoveel mogelijk geld 
verdienen (en dan opgeheven worden), een maatschappelijk functie vervullen en meer. Er zijn 
motieven genoeg om na te denken over hoe die doelen bereikt worden en met inzet van welke 
middelen: “Which resources matter, how and where?” (Klier,2016). Dit is al jaren onderwerp van 
studie in de organisatiewetenschappen omdat organisatie- en ondernemingsrisico’s samenhangen 
met onzekerheden in een hyperdynamische en globale economie. Hoe er gereageerd moet en kan 
worden hangt samen met flexibiliteit (vandaag ook vaak ‘agility’ genoemd) die intrinsiek besloten 
ligt in de bedrijfsmiddelen: mensen, techniek, kapitaal, gebouwen. Er zijn kansen, maar ook 
beperkingen en risico’s. 
 
Direct op en onder de huid van de organisatie is de invloed van techniek voelbaar. Dat betreft alles 
wat mensen gemaakt hebben en nog maken wat voorziet in concrete oplossingen voor problemen 
en behoeften die we als mens c.q. als organisatie nodig hebben om te (over)leven. Techniek is overal 
en heeft invloed op alle bedrijfsmiddelen (Grübler, 1998). De invloed van techniek lijkt 
onomkeerbaar: het moderne leven is ervan afhankelijk geworden. De organisatievraag naar 
bedrijfsmiddelen en de duurzame inzet daarvan verandert onder invloed van techniek. Organisaties 
worden geconfronteerd met vragen over inzet van technische productiemiddelen (robots), over 
gezondheid en vitaliteit van mensen, de schaarste op markten (bv arbeidsmarkt), mobiliteit (de 
kleine mobiliteit voor werk/werk-woon/werk en de grote mobiliteit zoals migratie (bv veiligheids- en 
politiek gemotiveerde vluchtelingen). De strategische fit (of het gebrek daaraan) tussen 
organisatiedoelen en middelen (Porter,1998) vereist voortdurende beoordeling, werving en selectie 
(niet allen HRM gerelateerd). Risico’s (known probabilities) en groeiende onzekerheden (unknown 
unknowns) roepen om doorlopende verkenningen van mogelijke toekomsten. Dit laatste leidt tot 
een overvloed aan toekomststudies. Daarmee beginnen we straks de rapportage van wat gevonden 
is in de literatuurstudie.  
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Samenvattend wordt daarom allereerst gekeken naar deze thema’s gekeken: 
› Organisaties  
› Techniek 
› Gezondheid en vitaliteit  
› Arbeidsmarkt  
 
De omgeving van organisaties wordt gevormd door de economie en instituties, door schaarste op 
grondstoffenmarkten en kansen of beperkingen in ruimtelijke mogelijkheden voor ontwikkeling en 
groei. Energievraag en aanbod, klimaatverandering zijn van invloed op organisaties en werkwijzen. 
De rol van de overheid in de economie, maar ook in geopolitieke aangelegenheden kan hier niet 
onbesproken blijven evenals de behoeften aan scholing en ontwikkelingen in het onderwijs en de 
invloed van een brede maar invloedrijk thema als maatschappij, cultuur, normen en waarden.  
 
Dit betekent dat we deze thema’s ook aan bod laten komen. 
› Economie, ecologie en omgeving 
› Politiek, overheid en overlegsamenleving 
› Maatschappij en cultuur (globalisering, normen en waarden) 
 
Leeswijzer en verwachtingen 
In de volgende hoofdstukken wordt per thema allereerst een definitie daarvan gegeven; daarna 
wordt beschreven welke onderwerpen prominent in de literatuur gevonden zijn en welke verwachte 
ontwikkelingen geduid worden. Sommige ontwikkelingen kunnen vanuit verschillende invalshoeken 
benaderd worden. Bijvoorbeeld de wijze waarop mensen naar hun werk gaan, heeft zowel een 
connectie met gezondheid (vervoer per fiets) als met mobiliteit. In dat geval is de ontwikkeling 
ondergebracht bij het thema waar de grootste invloed te verwachten is. 
 

“To understand how this is likely to change over the next decade and beyond, we need to 
understand the global landscape of work. These are a shift towards services, the globalisation of 
supply chains, the growth of ubiquitous technology, an increased squeeze on resources, and a 
shift in social values towards well-being. These pull in different directions.”  

 
 

Een willekeurige uitspraak als bovenstaande benoemt met zekere stelligheid een aantal gebieden 
waarop verschuivingen waarneembaar zullen zijn. Tegelijkertijd is er de relativering dat de 
verschuivingen verschillende richtingen op (kunnen/zullen) gaan.  
Ambiguïteit zal het kenmerk zijn van voorspellingen: het kan meer kanten op. En de uitspraak laat 
bijna ruimte voor de constatering dat die onzekerheid “knap lastig” is. Dit cliché is verstandiger en 
poëtischer verwoord door de Deense filosoof/theoloog Kierkegaard toe hij schreef: “Het is beslist 
waar, zoals de filosofen zeggen, dat het leven naar achteren moet worden begrepen. Maar ze 
vergeten de andere kwestie, dat het leven naar voren moet worden geleefd.” (Kierkegaard 1843, 
Samlede Værker, deel IV A, p.164). 

Bron: (Futureagenda, 2015) 
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2 TOEKOMSTSTUDIES 
2.1 Issues 

› Rijp en groen 
› Studies over onze onderwerpen 

» Werk, arbeidsmarkt 
» HRM 
» Werkomgeving, CREM en FM 
» ICT 

 
 

2.2 Rijp en groen 
Er zijn heel veel toekomststudies beschikbaar, van overheid, denktanks en bedrijfsleven. Er zijn 
populaire brochures, serieuze boeken met vergezichten, films over het werken en leven in Europa in 
de nabije of verdere toekomst, in een geglobaliseerde wereld. Uit elke bron kunnen beelden of 
effecten herleid worden voor de organisatie van werk of de arbeidsmarkt.  
Door wetenschappers worden toekomststudies en de toegepaste methoden van kritiek en 
commentaar voorzien. Een studie van de Maastrichtse professor de Wilde (2000) over de populaire 
toekomstindustrie bevat in de epiloog van zijn boek een paar behartenswaardige opmerkingen: 
› Veel toekomststudies zijn gedragen door een technologisch-finalistische ideologie die de mensen 

verlost van zijn natuurlijke grenzen en beperkingen 
› De toekomst is meer dan de economie 
› We moeten meer nadenkend met ‘de’ vooruitgang omgaan 
› Wat gelijk blijft geldt als oninteressant 
› Is werkelijke vooruitgang slechts mogelijk in een voortdurende dialoog met het verleden? 
Met deze opmerkingen in het achterhoofd kan de lezer alle onderstaande tegemoet treden, want 
ook wij zijn van alles tegen gekomen. 
 
Een belangrijk internationale Toekomst denktank is het zgn. Millennium project. 

The Millennium Project connects futurists around the world to improve global foresight. It was 
founded in 1996 after a three-year feasibility study with the United Nations University, 
Smithsonian Institution, Futures Group International, and the American Council for the UNU. 

 
 

In deze internationale denktank is een interessante prioriteitenlijst opgesteld van economisch 
gerelateerde onderwerpen. Het zijn er 35. We noemen hier de top tien omdat daar de 
prioriteitstellers het zeer over eens waren: 
› Ethics 
› New GNP/GDP definitions that include all forms of national wealth: e.g., energy, materials, 

ecosystems, social and human capital 

Bron: www.millennium-project.org/index.html 
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› Global commons – air, climate, oceans, biodiversity 
› Collective intelligence - global commons for the knowledge economy 
› On-line and in educational systems 
› Simultaneous knowing – time lags changed or eliminated in information dissemination with much 

greater transparency. 
› Value of natural resources used in production is included when pricing goods 
› Women’s political-economic roles essentially on par with men 
› Greatly increased public disclosure required of "tax havens" and secret accounts. 
› Wealth, re-defined as experience and no longer simply the accumulation of money or physical 

things. 
 

 
Veel onderwerpen zijn gerelateerd aan ons object van studie over werk in de toekomst. Over de 
prioriteitstelling was men het minder eens (tussen haakjes de plaatsing op de lijst van 35): 
kunstmatige opdrijving van consumptie(11) flexi time(13), self-employment(14), synergetic 
intelligence(16), tele-everything(20), management by understanding ipv by objectives (22). 
 
Een zekere vermelding verdient hier de populaire website Futuretimeline.net. De bezoeker van de 
website wordt meegenomen vanuit huidige ontwikkelingen de toekomst in. Veel van de 
ontwikkelingen zijn gedocumenteerd vanuit nieuwsbronnen, maar het vergt veel van de bezoeker 
om het feitelijke bronnenmateriaal te achterhalen laat staan te valideren. Maar de geschetste 
ontwikkeling is plausibel. Als we als mensheid vandaag een stap zetten, dan kan morgen de logisch 
daarop volgende stap gezet worden. Een bezoekje aan deze website is de moeite waard.  
 

2.3 Toekomststudies over Werk, HRM,CRE/FM, ICT 
Er zijn op alle aspecten studies, artikelen en boeken. Een bijzondere categorie is de literatuur die 
specifiek over de toekomst gaat. In de zoekstrategie is aandacht gegeven aan de termen “the future 
of …” en “future scenario’s”. Hieronder bespreken we aan paar resultaten. 
 

2.3.1 Toekomst van werk, toekomst van de arbeidsmarkt 
Over thema’s waarin de inhoud van werk en de organisatie van werkprocessen respectievelijk de 
vraag naar en het aanbod van arbeid of de afstemming van die twee centraal staan is veel 
onderzoekswerk gedaan. In de studies die voorzien zijn van scenario’s (ze komen in tweetallen of in 
viertallen) worden toekomstbeelden ontwikkeld aan dimensies waarop veel onzekerheid is te 
verwachten. Zoals in de CPB/PBL uitgave Nederland in 2030 en 2050, twee referentiescenario’s 
(Manders, Kool, 2015). Dit is een studie naar welvaart en leefomgeving waarin Hoge/lage 
economische groei wordt afgezet tegen sterke/zwakke bevolkingsaanwas. Van de zo ontstane vier 
scenario’s worden er twee uitgewerkt: hoge groei-sterke aanwas tegenover gematigde groei en 
beperkte aanwas. In eerder of parallel uitgebrachte studies komen steeds weerkerende variabelen 
voor: Hoe ontvouwt zich de toekomst gegeven technologische ontwikkeling (gestaag/snel) en 
waardenbesef (gemeenschap vs. individueel) (Schippers et al, 2015). Zien we daar een toenemende 
spanning van waarden tussen collectief en individueel (de Nationale Denktank, 2011) tussen een 
sterke of zwakke keuze voor duurzaamheid en ecologie (ISS,2011). Hoe reageren organisaties op 

Bron: Some Elements of the Next Global Economic System, http://www.millennium-project.org/millennium/RTD-Econ.html 
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basis van hun aanpassingsvermogen (wendbaar en dynamisch, vs. gering en traag (Blom, 2015)). 
Kiezen we voor arbeidsspecialisatie of generalisatie (CPB, 2010) voor traditionele of voor 
innovatieve ‘work practices’ (Puybaraud, 2015). Sommige arbeidsmarktscenario’s gaan over 
specifieke groepen bv over de onderkant van de arbeidsmarkt met bv dienstverlenende beroepen in 
het facilitaire domein of over migranten (SCP, 2015). 
 
Er zijn recente studies over de Nederlandse arbeidsmarkt die geen gebruik maken van scenario’s 
maar van trends (de Beer 2016, Goos, 2016). Hierin worden trends van de afgelopen 25 jaren 
geëxtrapoleerd naar de toekomst in 2040. De aannemelijkheid van de trends wordt van 
commentaar voorzien. Daarin is plaats voor de mate van voorspelbaarheid van trends alsook voor 
het relatieve belang van deze trends bijvoorbeeld migratie staat sterk in de belangstelling maar het 
kwantitatieve effect op de arbeidsmarkt is relatief gering (de Beer 2016). 
 
Het karakter van sommige scenario’s is onheilspellend bv als het gaat over grootschalige overname 
van arbeid door machines; andere scenario’s schetsen een uitdagend perspectief bijvoorbeeld over 
de ontwikkeling van vaardigheden (World Economic Forum 2016). Ondertitels van studies zijn ook 
geruststellend: “Ingrijpende veranderingen, maar ook veel continuïteit” (de Beer,2016). 
We zien daarin twee benaderingswijzen: het gebruik van studies om de toekomst te kennen of om 
te toekomst te maken. Schippers et al (2015) stellen: “mits we de juiste keuzes maken - ligt in 
Nederland een duurzame arbeidsmarkt voor de toekomst binnen bereik”. 
 
Internationale studies zijn soms gericht op het bieden van overzicht (bv Halford et al 2016) door het 
beschrijven van de actuele thema’s: verandering in de arbeidsmarkt, nieuwe organisatievormen, 
nieuwe soorten van werk, onbetaald werk, werkloosheid, opleidingen, training en vaardigheden, 
transities op de arbeidsmarkt, beleving en welzijn, identiteit, cultuur en leiderschap. Daarin 
herkennen we ook thema’s die in Nederland een rol spelen. Andere internationale studies hebben 
een informerende en agenderende werking ( bv vanuit EU gerelateerde bronnen, of denktanks). 
 

2.3.2 Toekomst van human resources management 
Een special van het tijdschrift Human Resource Management Review uit 2015 (HRMR, 2015) gaat 
helemaal in op de toekomst van HRM. Cleveland et al (2015) stellen ”de toekomst van HR is respect 
for humanity (RH)” of “HRM is te druk met operationele dingen om over de toekomst na te denken”. 
Maar ook “technologie gaat ook de HRM functies sterk beïnvloeden”. 
Er is een transitie nodig van HRM van een functie die een focus heeft op “efficiency and 
organizational performance” naar HRM experts die buiten de traditionele grenzen van het 
vakgebied treden. “HRM's future role and effectiveness will be defined through multiple levels, and 
importantly, critical issues and information will come from contexts external to the 
organization”. De invloed komt van buiten: technologie, globalisering, klimaatverandering en 
politieke sferen en ontwikkelingen. Hoe reageren mensen daarop en op die reacties moet HRM 
inspelen om mensen te boeien en te binden. 
 
Een nieuwe rol voor HRM is beschreven door Becker en Smidt (2016): hoe kan HRM ondersteunend 
zijn bij risicomanagement in de organisatie? Risico’s zijn samengevat in dit schema: 
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De auteurs zien een mogelijkheid dat de HRM functie niet alleen betrokken is bij alle risico-issues, 
maar vooral dat ze zich door deze invalshoek te kiezen ontwikkelt en opnieuw een rol van betekenis 
geeft. 
 
Briner en Barends (2016) zien een grote rol voor beter gebruik van wetenschappelijk kennis in de 
HRM praktijk. Zij zien vooral dat HRM praktijk veel kan leren over de effectiviteit van interventies en 
instrumenten. Vaak worden die ingezet om een effect te bereiken. In de praktijk valt dat tegen. Wat 
is de oorzaak. De analyse daarvan is onderwerp van wetenschappelijk onderzoek, maar helaas wordt 
daar in de HR praktijk nauwelijks kennis van genomen. Zij bieden in hun artikel daarvoor nuttige tips. 
Marler et al onderzochten over de periode 1999-2011 de betekenis van eHRM als voorspeller van 
strategische voordelen voor de organisatie. Hun conclusie luidde: “We find no empirical evidence 
showing that e-HRM predicts strategic outcomes”. Een eenvoudige deterministische relatie blijkt 
niet te bestaan. Contextfactoren zoals tegenstrijdige belangen en sociale en culturele 
randvoorwaarden 
 
Van den Heuvel et al(2016) voorzien een sterke ontwikkeling van HR Analytics. In een studie onder 
20 Nederlandse HR professionals stellen ze vast dat “Integration of employee data with data from 
finance, sales, marketing, social media and personal devices is expected”. Direct hierop volgend 
zeggen ze ”Is the ‘technological sky’ then the limit? No, probably not. As strikingly mentioned by one 
of the respondents, there is a thin line between privacy intrusion and business progression. 
Conducting analytics on employee data can probably go as far, an develop as fast, as employees 
approve”.  
Ditzelfde zien we terug waar HR afdelingen het gebruik van “wearables” stimuleren voor zelfanalyse 
van gezondheidsonderwerpen. Zodra de werkgever daarmee iets wil voor bedrijfsvoeringsdoelen 
(bv verbeteren van arbeidsproductiviteit of werkplekefficiency), staat het thema privacy op de 
agenda(Nelson 2016). Australisch onderzoek (Martin 2016) toont aan dat IT gebruikers verwachten 
dat hun privacy gerespecteerd wordt en dat daartoe zowel technische als juridische maatregelen 
worden genomen. Of deze hoop terecht of ijdel is – in een tijd dat overheden met een beroep op 
nationale veiligheid veel bevoegdheden hebben – zal moeten blijken. 
 
  

Figuur 1: Bron: Becker, K, M. Smidt (2016) A risk perspective on Human Resource Management; a review and directions for 
Future research  
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2.3.3 Toekomst van de werkomgeving, CREM en FM 
In 1994 verscheen de Nederlandse studie Toekomst van de kantoren markt 1994-2015 (Dewulf, 
1992). De studie keek 20 jaar vooruit en beschreef twee scenario’s, één over gelijkblijvend 
ruimtegebruik c.q. een over afnemend ruimtegebruik op de werkplek. De studie kreeg gelijk dat er 
een substantiële afname van het ruimtegebruik op gang kwam. Een opvolger van deze studie is er 
nooit gekomen. De EIB studie Investeren in Nederland (EIB, 2015) biedt aanknopingspunten voor 
ontwikkelingen. Dit is een scenariostudie die zich richt op de periode 2010-2040 en schetst 
kwantitatieve beelden voor de jaren 2020, 2030, 2040. In de drie ontwikkelde scenario’s neemt op 
termijn de beroepsbevolking meer of minder af na groei. Evenwel concludeert het EIB: “dat de 
bandbreedtes in de te verwachten ontwikkelingen groot zijn en dat het daarmee zaak is te waken 
tegen te simplistische voorstellingen dat hier zou gelden dat ‘Nederland nu wel zo ongeveer af is”. 
 
Buiten de vakgebieden FM en CRE wordt er niet veel gepubliceerd over de toekomst van 
werkomgevingen. Een evaluatie van Activity Based Workenvironments (Parker, 2016) concludeert 
dat ABW ontwikkelen gedomineerd worden door kostenbesparingen en daarmee een uiting zijn van 
20e -eeuwse scientific management principes. ABW heeft de potentie in zich om prestatie van de 
organisatie positief te beïnvloeden, maar dat vraagt een zorgvuldige agendering en 
procesbegeleiding van institutionele en culturele veranderingen. 
 
Toekomst van Corporate Real Estate Management staat op de agenda van beroepsverenigingen. 
COREnet Global publiceerde het verslag van een aantal rondetafels met experts (Corenet2016). Per 
gesprek deden ca 7 mensen deel en zij deelden visies over technologie, Internet of Things, 
risicobeheersing, cyber security, energie en duurzaamheid, corporate social responsibility, de wereld 
economie, mensen en vaardigheden en tenslotte de toekomst van de stad. Er worden veel actuele 
issues besproken; veel daarvan eindigen in hoe-vragen. Tenslotte wordt opgemerkt dat CRE 
managers zich in specifieke vaardigheden moeten ontwikkelen: “they could get a lot better at 
scenario planning” in het bijzonder voor opgaven die de bedrijfstop en bestuurders meegeven over 
het vermogen om in te spelen op onzekere ontwikkelingen in de economie.  Opmerkelijk  is het 
aantal studies en rapporten over ‘green buildings” die een scala van onderwerpen toucheren: 
milieurisico’s en energie, gebouwontwerp, sociale factoren, gedragsfactoren, grondgebruik, beheer 
en onderhoud (Allen, 2015). 
 
De toekomstagenda van Facility Management bevat onderwerpen als aard en omvang van FM 
dienstverlening(van Wagenberg 2011). De toegevoegde waarde van FM en de meetbaarheid 
daarvan (Jensen, van der Voordt 2012) is een actueel en weerkerend issue. De kwaliteitsniveaus en 
organisatie (sourcing en regie) van dienstverlening worden veel besproken (Ankerstjerne, 2016) 
evenals de invloed van ICT via bv RFID en BIM (Wetzel 2015). 
 

2.3.4 Toekomst van ICT 
Een van meest bekende wetten uit de IT: de wet van Moore (daterend uit 1965), zegt dat het aantal 
transistoren op een microchip elke twee jaar verdubbbelt. Het einde van deze verdubbeling is in 
zicht in het jaar 2020 (Waldrop, 2016). De eerste oorzaak hiervan is materiaal van aard. Verder dan 
het atomaire niveau kan men niet. De tweed grens is bereikt door dat veel IT devices mobiel 
werden. Dan komen er talloze functies voor de microprocessoren bij: powermanagement, signalen 
voor voice mails, WiFi, Bluetooth, GPS, voor touch, nabijheid, magnetisch velden, vingerafdrukken. 
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De uitdagingen voor de periode tot en met 2025 is drieledig volgens (SIA, SRC 2015): 
› Energy efficiency: speciaal voor embedded smart sensors (onderdeel van Internet of Things); 

vooral om zonder batterijen te kunnen functioneren 
› Connectiviteit: miljarden apparaten zullen met elkaar willen communiceren. Er zal veel 

bandbreedte nodig zijn in het ooit onbereikbaar geachte infraroodspectrum met bv antennes 
tussen de 10 tot 100 nanometer(ultraklein) 

› Veiligheid: cyber-aanvallen en datadiefstal liggen ook hier op de loer, zelfs als computers zich 
ontwikkelen tot quantum computers waarmee de mogelijkheden voor snel rekenen en 
dataverwerking enorm toenemen.  

 

Waar is verschuiving waarneembaar: daar gaat werk heen (Future Work/Technology 2050)  

 

2.4 Samenvatting Toekomststudies 
Er zijn veel populaire publicaties en serieuze studies over de toekomst; de opdrachtgevers lopen 
uiteen van commerciële bedrijven die hun beste beentje voorzetten en publicaties als marketing 
instrument gebruiken tot overheden en NGO’s die zich met aspecten van de werkelijkheid bezig 
houden. Er is behoefte aan validerend onderzoek. Dat zijn veelal case studies en die vinden plaats in 
het hier en nu. De toekomststudies die agenderend of voorspellend zijn, en zeggen dat als 
verschijnsel A optreedt, dan ook waarschijnlijk B nodig is of zal gebeuren missen vaak een kritische 
reflectie of zelfs een verantwoording van de onderzoeksmethode.  
Meta-evaluaties van toekomststudies zijn schaars. 
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3 ORGANISATIE: BESTURING, MANAGEMENT, METHODEN 

Definitie: een organisatie is het geheel van productiefactoren, procedures en mensen die 
samenwerken om bepaalde doelstellingen te bereiken. 

 

3.1 Issues  
Verschillende maatschappelijke ontwikkelingen en zeker ook ontwikkelingen op het vlak van 
internet en technologie hebben een invloed op de manier waarop naar organisaties naar zichzelf, 
hun toekomst en hun processen kijken; we bespreken dat aan de hand van vier onderwerpen 
› Strategie, besturing, omgaan met onzekerheid en risico’s 
› Structuur 
› Resultaatgericht werken 
› Cultuur en Leiderschap 
› Vrouwen in de organisatie 
 

3.2 Strategie, besturing, omgaan met onzekerheid en risico’s 
In een onderzoek uit 2006 probeerden onderzoekers een voorspelling te doen over hoe de 
organisaties er in 2015 zouden gaan uitzien (Morello & Burton, 2006). Zij benadrukten de extreme 
individualisatie die zou gaan plaatsvinden en kwamen tot drie grote bevindingen. Ten eerste zouden 
succesvolle organisaties een ‘symbiotische relatie’ hebben met de geïndividualiseerde medewerkers 
(een duurzame en wederzijds winstgevende verbinding). Verder voorspelden ze dat organisaties die 
zich zouden gedragen alsof ze medewerkers zouden bezitten en controleren, volledig achterhaald 
zouden worden. En ten slotte concludeerden ze dat organisaties in 2015 niet meer succesvol zouden 
kunnen zijn als ze niet zouden inzetten op de gecombineerde kracht van de geïndividualiseerde 
medewerkers en hun sociale dynamiek (Morello & Burton, 2006). Inmiddels zien we dat 
medewerkers steeds meer eigen verantwoordelijkheid en vrijheid krijgen bij de invulling van hun 
werk. Het lijkt dat de voorspellingen wellicht nog niet volledig zijn uitgekomen, maar wel is te zien 
dat de richting die zij in 2006 aangaven actueel is, maar ook onder druk staat omdat niet iedereen 
vrijheid wil of aan kan en lage structuurbehoefte heeft (Slijkhuis, 2012). 
 
De laatste jaren wordt steeds weer beschreven dat het verandervermogen van organisaties cruciaal 
is. Om antwoord te kunnen bieden aan een dynamische en steeds veranderende markt, moeten 
organisaties snel op ontwikkelingen kunnen inspelen (De Nationale Denktank, 2011). Hierbij horen 
een organisatiestructuur en cultuur die met een grote veranderlijkheid om kunnen gaan. 
Bovendien is het belangrijk om projecten multidisciplinair te benaderen. Om veranderingen tot een 
goed einde te kunnen brengen is al vaak beschreven dat het zeer belangrijk is om alle 
ondersteunende disciplines (HR, IT, RE, FM) te betrekken. Door een goede samenwerking kunnen 
de doelen concreet en duidelijk in kaart gebracht worden en alles in werk worden gesteld om ze te 
bereiken (Blackwell, 2012). 
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Een innovatie is iets nieuws: een product, een proces, een techniek, een structuur of systeem. Los 
van de vraag of innovaties maakbaar zijn merkt de literatuur (o.a. Keupp, Palmié, Gassmann, 2012) 
op dat er veel geschreven wordt over producten en minder over diensten en processen, meer over 
innovaties, dan over vernieuwing of aanpassing, die een meer bescheiden vorm van innovatie 
uitdrukken. 

3.3 Structuur 
Structuren van organisaties volgen de strategie. In de organisatie en optimalisatie van waardeketens 
staat de Sourcingsvraag “Make, buy or ally? centraal. Daarbij kan het onderscheid gemaakt worden 
naar uitbesteding naar binnenlandse partners en offshoring waarbij partners buiten de landsgrenzen 
worden gezocht. (als strategische issue) en Regie (als besturing en structuur). Lahiri(2015) stelt zich 
de vraag wat de toekomst van uitbesteden is op basis van de bijdrage daarvan aan prestaties van de 
onderneming. Uit zijn een uitgebreide review studie over een periode van 20 jaar leren we dat 
outsourcing positieve, negatieve gemengde of geen betekenis voor ene organisaties kan hebben. 
Lessen over scope(regionaal, nationaal, internationaal), context(ICT, HR, toepassingsgebied (hele 
bedrijf of deelproces), beschouwingsperiode, helderheid van doelen en prestatie-indicatoren en de 
sector zijn kennisbronnen voor beslissingen over sourcing en het succes daarvan. De verwachting is 
dat sourcingsbeslissingen door big data beter onderbouwd kunnen worden en dat de inzichten voor 
de gevolgen in structuur en competenties daardoor in een business case meegenomen kunnen 
worden. 
 
Het externe effect van outsourcing is dat de organisatie in een netwerk van relaties terecht komt 
waarvan men hoopt dat uit de individuele relaties maar ook uit de interacties tussen de betrokken 
partners toegevoegde waarde wordt ervaren. Dat kan in het productieproces zijn, in het verwijderen 
van inefficiënte elementen, maar ook in succesvolle productontwikkeling en innovatie. Bij structuur 
zal de aandacht voor het organogram; het “harkje” afnemen ten gunste van vaardigheden en 
methoden die garant staat voor hoge wendbaarheid en gevoeligheid voor het handhaven van 
waarden en normen. Dit laatste is een actuele dialoog in het domein van Corporate Governance.  
 
Sinds de val van de Lehman Brothers is de aandacht voor de verdeling van macht en de gevoeligheid 
daarvoor van toezichthouders in en buiten de organisatie enorm toegenomen (Pirson, 2015). 
Control en vrijheid staan in zekere balans. Vrijheid, autonomie en creativiteit worden verheerlijkt in 
de populaire managementboeken. Ze verwijzen naar een soort management Utopia. Maar control 
en toezicht moeten; ze moeten beter om het gebrek aan verantwoordelijkheid tot misbruik van 
vrijheden, en ongecontroleerde of oncontroleerbare handelingen van individuen te compenseren. 
Deze strijd tussen goed en kwaad zal niet verdwijnen hoever we ook in de toekomst proberen te 
kijken. 
 

3.4 Resultaatgericht werken 
Volgens CBRE (2014) hebben we in de toekomst behoefte aan ‘lean, agile, authentic corporations’ 
om snel te kunnen inspelen op veranderingen. Nieuwe organisatievormen zullen de 
aanpasbaarheid van netwerkstructuren hebben – net als jonge start-ups – maar tegelijkertijd ook de 
efficiëntie van hiërarchische organisaties (CBRE, 2014). De structuur van organisaties zal steeds 
meer verspreid worden, met teams die op verschillende locaties werken (Puybaraud, 2015).  
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Er duiken transparantiebevorderende managementstijlen en werkwijzen op die vaak hun oorsprong 
hebben in de softwareontwikkeling, zoals ‘agile’. Het zogenaamde ‘agile management’ of simpelweg 
‘agile’ is een iteratieve, incrementele methode om een nieuw product of dienst te ontwikkelen op 
een zeer flexibele en dynamische manier. Agile is als methode gerelateerd aan andere aanpakken 
zoals ‘lean’, ‘kanban’ en ‘six sigma’. Het wordt ook toegepast in Scrum. Deze aanpak, oorspronkelijk 
bedacht om software te ontwikkelen, lijkt het zich ook goed te laten vertalen naar bredere vormen 
van projectmanagement, in het bijzonder in gebieden met veel onzekerheid en risico (Teece, 
Peteraf, Leih, 2016). Agile is een projectaanpak die minder nadruk legt op controle en meer op 
informele samenwerking, coördinatie en leren. Vier principes liggen aan de grondslag van agile: 
minimale maar essentiële specificatie van doelen, autonome teams, overlap van de kennis en 
vaardigheden van teamleden, feedback en leren (Dyba & Dingsoyr, 2015). Wetenschappers 
nuanceren de aandacht voor organizational agility. Agility wordt in de organisatieliteratuur veel 
meer als een eigenschap gezien, dan een methode. Methodes komen en gaan, maar eigenschappen 
zijn essentieel voor het efficiënt en effectief inzetten van bedrijfsresources. Verandering is vaak 
essentieel, maar heeft een kostenplaatje, is niet altijd nodig en zeker niet altijd mogelijk (Teece, 
Peteraf, Leih, 2016). De overschatting of contextarme invoering van methodes brengt ons terug bij 
de eigenschap strategische flexibiliteit van de organisatie en hoe die bijdragen in tijden van 
verandering aan het creëren van nieuwe of betere handelingsopties. Wat opvalt is dat strategische 
flexibiliteit niet alleen een agendapunt van het topmanagement is, maar overal uitgeoefend moet 
worden. Als deze eigenschap goed ontwikkeld is, lijkt er een positief effect op competitief voordeel. 
Strategische flexibiliteit wordt o.a. mogelijk gemaakt door de culture related enablers zoals gedeelde 
visie en waarden, de HRM functie, de kennis in en van de organisatie,, hoe er geleerd wordt, het 
relatienetwerk (intern/extern) oriëntatie op de klant. De resource related enablers betreffen o.a. de 
overmaat aan en speelruimte in de bedrijfsmiddelen, de coördinatie daarvan en de inzet van IT 
(Brozovic, 2016) . Barrières zijn er ook: rigiditeit, management ‘issues’, gebrek aan geld en 
informatie, weerstand tegen verandering. 
 
Aansluitend bij het idee van een meer collectief en gedeeld management vinden we ook beelden 
terug over zelfsturende teams. Het idee van zelfsturende teams bestaat al langer, maar het sluit 
goed aan bij de beweging naar minder hiërarchische organisaties. In deze zelfsturende teams is er, 
zoals het woord zelf al aangeeft, geen formeel aangewezen management. Deze manier om werk te 
organiseren wordt als zeer efficiënt en productief gezien. Maar om het team zo efficiënt en 
productief mogelijk te laten werken is er wel degelijk leiderschap nodig. Hoewel de autonomie van 
deze teams belangrijk is, moet er nog steeds een goede link bestaan tussen het team en de 
organisatie (Druskat & Wheeler, 2004). De leiders in zulke teams treden vaak op informele wijze 
naar voren. Daarbij lijkt de nadruk te liggen bij de individuele karakteristieken en 
leiderschapskwaliteiten van de persoon. Volgens Druskat and Wheeler (2004) zijn er een aantal 
essentiële eigenschappen van leiders in dit soort teams: ze moeten de link vormen tussen het team 
en de organisatie, ze moeten steeds informatie zoeken en hun vinger aan de pols houden bij de 
individuen in het team en ze moeten genoeg overtuigingskracht hebben om zowel binnen het team 
als daarbuiten steun te vinden. Onderzoekers in een recenter artikel merken daarbij op dat de 
leiders die zich het sterkst profileren in de groep niet noodzakelijk ook de meest effectieve leiders 
zijn. Bovendien leggen ze de link met gender. Dat vrouwen zich vaak minder uitgesproken profileren 
zorgt ervoor dat vrouwen slecht doordringen in de top van bedrijven (Lanaj & Hollenbeck, 2015). 
Meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid bij teams en medewerkers leggen werkt in het 



 
FUTURES FORUM ONDERZOEK 
 16 

voordeel van de organisatie, doordat medewerkers zich meer verbonden voelen met hun werkgever 
en meer gemotiveerd zijn. Bovendien kan het voor medewerkers mogelijk maken om hun eigen 
werktijden te bepalen zeer positieve effecten hebben op hun intrinsieke motivatie, wederkerig 
gedrag stimuleren en een sterker gevoel van controle geven (Beckmann, 2015). 
 

3.5 Cultuur en leiderschap  
Om in te kunnen spelen op de veranderingen in de organisatie worden er nieuwe 
managementstijlen bedacht. Daarmee vinden ook ‘experimenten’ plaats, niet altijd bewust passen 
start-ups of andere jonge bedrijven andere leiderschapsstijlen toe denk. De managementstijl van de 
toekomst is veel minder ‘direct sturend’. Leidinggevenden in de toekomst zullen – in lijn met de 
trend van vandaag “output gericht werken’ - veel meer bepalen ‘wat’ moet gebeuren, maar zullen 
het ‘hoe’ overlaten aan de medewerkers. Het expliciete management verdwijnt naar de achtergrond 
en er komt een ‘onzichtbaar management’ voor in de plaats (Randstad, 2015).  
 
Dit onzichtbare of afwezige management is ook het onderwerp van het Deense boek ‘Unboss: 
Leadership For Today and For The Future’ van Kolind and Bøtter (2012). De auteurs stellen dat de 
nog sterk op het Taylorisme gebaseerde leiderschapsstijl van vandaag niet voldoet in de organisatie 
van de toekomst. De auteurs beschrijven een aantal eigenschappen van het leiderschap van de 
toekomst: 
› Concentreer je meer op het doel dan op de winst. 
› Hef de oude hiërarchie op en moedig iedereen aan om samen te werken. 
› Vorm de organisatie om tot een onbegrensd sociaal netwerk. 
› Bied een buitengewone werkplek om zo talent aan te trekken. 
› Zet jezelf als baas op afstand en laat werknemers het initiatief nemen. 
› Maak van klanten partners en ambassadeurs van je bedrijfsdoel. 
› Doe afstand van rigide salaris en bonussystemen en ook van egoïstische werknemers die zich 

vooral in geld interesseren. 
› Betrek mensen van buiten de organisatie - ook bij onderzoek en ontwikkeling. 
› Tolereer fouten en praat daar open over. 
› Versterk de dialoog in de hele organisatie, met gebruikmaking van sociale media. 
 
Maar wat als niemand meer de baas wil zijn? In recent Amerikaans onderzoek gaf slechts een derde 
van de bevraagden aan interesse te hebben in een leidinggevende functie (Grant, 2015). Als reden 
verwijzen zij naar de houding van millenials: die willen kennisexperts zijn, maar niet aan het hoofd 
staan van een team. Deze generatie is daarentegen wel sterk geïnteresseerd in promoties en 
carrière maken, ook omdat ze recenter tot de arbeidsmarkt zijn toegetreden. Om een voorbeeld aan 
te halen van de slechte reputatie die management heeft meegekregen, een uitspraak van Stew 
Friedman, directeur of the Wharton School's Work/Life Integration Project: "Millennials saw their 
parents devote their lives to those kinds of total-immersion manager jobs, only to be ejected in the 
financial crisis. The perception of managerial life is that it takes you further away from work that 
really matters." (Grant, 2015 in Kelley Sams, 2015). 
 
Ondanks het negatievere beeld van ‘management’, lijkt het belang van leiderschap in de organisatie 
buiten kijf te staan. Om het hoofd te kunnen bieden aan de veranderende context van de 
organisatie en innovatief en creatief te blijven werken, is leiderschap nodig. Al lijkt het voor de hand 
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te liggen dat in een veranderende wereld op een andere manier naar de meest geschikte vorm van 
leiderschap gekeken wordt. 
 
Ook in de visies en theorievorming rond leiderschap zijn er trends te herkennen. In een recent 
wetenschappelijk artikel beschrijven de onderzoekers dat sinds de jaren 80 tot nu het beeld van de 
transformationele leider, die door zijn of haar charisma een team in de juiste richting kan aansturen, 
het dominante beeld is. Ook al heeft men dit soort van leiderschap ondertussen in een ‘vernieuwd 
jasje’ gestoken, nog steeds is dit de standaard van goed leiderschap. Meer recent echter, tegen een 
veranderende achtergrond van een ‘industrieel’ naar een nieuw ‘kennistijdperk’ komen nog twee 
andere leiderschapsvisies naar de voorgrond. Hierin staat het collectieve en gezamenlijke meer 
centraal. In de complexiteit van de organisaties van vandaag lijkt het duidelijk dat een enkele leider 
niet alle kennis en kunde in huis kan hebben. Daarom komen het ‘collectieve leiderschap’ en het 
‘gedeelde leiderschap’ steeds meer naar voor in de theorie rond leiderschap. De onderzoekers 
geven dan ook aan dat zich binnenkort een nieuwe vorm van leiderschap zal ontwikkelen, die het 
transformationele met het collectieve en gedeelde leiderschap combineert (Tal & Gordon, 2016). 
 

3.6 Vrouwen in de organisatie 
De Toekomst van vrouwen aan de top is een issue in The Future of jobs (World Economic Forum, 
2016). De zoektocht naar vrouwelijk talent is onderdeel van strategieën van organisaties die gericht 
zijn op het aantrekken van toekomstig werktalent enerzijds en verandermanagement anderzijds. 
Kenmerk van deze bedrijven is dat ze zelfverzekerd zijn, dat ze op het goede spoor zitten. Kenmerk 
van deze bedrijven is meer aandacht voor het formuleren van doelen, mentorschap, bewustwording 
en verantwoordelijkheid, werkomgeving en work-life balance, leiderschap en commitment, invloed 
buiten kantoor. Toch lijkt gender-gelijkheid vooral een moreel machtsvraagstuk terwijl de voordelen 
van gelijkwaardigheid c.q. de invloed van vrouwen op besturing aantoonbare voordelen oplevert 
(Terjesen et al 2015). 
 

3.7 Samenvattend 
Management en bestuur zijn bij uitstek onderwerpen waarbij het in de kern gaat om impliciet en 
expliciet menselijk gedrag. De objectivering van dat gedrag door tussenkomst van ICT is een vraag 
van oudsher. In 1965 publiceerde Marten Toonder “Het regeringsapparaat”, in de strip Koning 
Hollewijn. Essentie van het verhaal is dat het regeringsapparaat ook daadwerkelijk een 
mechanische/elektronische machine is. Deze machine zorgt natuurlijk voor problemen in de 
verhouding tot de hoofdpersonen en op termijn kan de machine zich niet handhaven en spat uit 
elkaar. Dit apparaat is een vroege verwijzing naar kunstmatige intelligentie (zie 4.3). Te verwachten 
is dat KI (of artificiële intelligentie AI) een plaats gaat krijgen in besturing en management in 
organisaties: de plaats die we het als mensen geven en gunnen, en niet dat het uiteenspat omdat 
het de mens vervangt zoals in de utopische strip van Toonder. 
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4 TECHNIEK 

Definitie: Techniek betreft alles wat mensen gemaakt hebben en nog maken wat voorziet in 
concrete oplossingen voor problemen en behoeften die we als mens c.q. als organisatie nodig 
hebben om te (over)leven. 

 

4.1 Issues. 
› Utopia’s en grenzen aan de techniek 
› Artificiële intelligentie en Internet of Things 
› Productietechniek, robotisering 
› Cloud en Fog computing; Big data analytics 
› Materialen en Energie 
› Nanotechnologie en synthetische biologie 
 

4.2 Utopia’s en grenzen aan de techniek 
De ontwikkeling van techniek is altijd een bron van fantasie geweest hoe de wereld er uit zou zien. 
Jules Verne, George Orwell, Isaac Asimov en Dave Eggers schreven, de gebroeders Das tekenden. 
Om maar niet te spreken van de grote hoeveelheid films die nieuwe wereld verbeelden. Techniek is 
inzet van politieke bewegingen en ideologie. Daarmee is de basis gelegd voor utopieën: 
wereldbeelden waarin schaarste en menselijk falen zijn overwonnen. Utopieën zijn geen 
toekomststudies maar ideologieën en als ze doorslaan worden ze een –isme: veelal technicisme of 
sciëntisme. Geloof in, vertrouwen op techniek en wetenschap, dat ‘ze’ wel een oplossing zullen 
vinden”. Techniek is onontkoombaar en overal in utopieën aanwezig als menselijk hoop tegen 
natuurgeweld of compensatie van menselijk falen. Filosoof Hans Achterhuis onderzocht utopieën 
maar ook de rol van techniek, arbeidsmarktvraagstukken en duidde daarmee een belangrijk 
dilemma namelijk dat van de menselijke beperking. In een recensie van de Koninklijke Bibliotheek 
over zijn boek De erfenis van de utopie (1998) lezen we: “Achterhuis koos daarom voor het besef 
dat onze kennis beperkt is en ons inzicht onvolmaakt. Men moet: “de voeten op de grond van de 
politiek-maatschappelijke werkelijkheid houden (p. 411)”. Hoe dat te doen? Het gaat hem dan om: 
discussie, dialoog, gesprek, procedurele ethiek, pluralistische ethiek, mensenrechten, pragmatisme 
en het beheer van de immanentie2. 
 
De veranderingen en ontwikkelingen op het vlak van techniek volgen elkaar steeds sneller op. 
Voeger was er nauwelijks techniek om ons heen, dat werd meer en lijkt steeds meer te worden. 
Waar een computer die in de jaren ‘60 nog een heel huis innam, past nu een veel krachtigere 
computer in de palm van onze hand. De mogelijkheden en toepassingen van ICT in ons werk en 
dagelijkse leven worden steeds groter en uitgebreider en voor velen angstaanjagender. Volgens 
verschillende bronnen uit de literatuur en media, behoren robotica en artificiële intelligentie tot de 
belangrijkste ontwikkelingen die in de toekomst een invloed zullen hebben op ons leven. Mokyr  
                                                                 
2 dat wat tot de structuur van iets behoort en deze niet overschrijdt 
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(2015), beroemd Amerikaans historicus vraagt zich of het deze keer anders zal zijn: “The worrries of 
technological change have often appeared at times of flagging economic growth“. In het betoog 
behandelt Mokyr de thema’s Technology and the end of work en Technology and the characteristics 
of work, the Technological Horizon. Bij dit laatste thema is de verwachting niet dat er op korte 
termijn een einde aan technologische ontwikkeling zal komen. Mensen en organisaties hebben nog 
veel problemen op te lossen. Concurrentie tussen bedrijven jaagt technische ontwikkeling aan en er 
is nog veel onderbenutting bij het nuttig gebruiken van beschikbare gegevens. Zoals de Industriële 
Revolutie en de “great depression (jaren dertig van de vorige eeuw) disruptief waren in het bestaan 
van velen, zullen en nieuwe disruptieve patronen zijn bij constanten in de ontwikkeling van de 
levensstandaard van velen als ook de economische principes van markten, vraag en aanbod. 
 
Zijn er grenzen aan techniek-ontwikkeling of leggen mensen beperkingen aan zichzelf op vanwege 
een normatieve ethiek (Achterhuis). Blijven grenzen keer op keer getart worden op basis van 
uiteenlopende motieven zodanig dat technische ontwikkeling onder het mom van vooruitgang 
oneindig is of zou kunnen zijn?  
Achterhuis schreef eerder in Arbeid, een eigenaardig medicijn (1984): De 'bevrijding' van zwaar, 
smerig en gevaarlijk werk (door techniek, eds.) werd door de ziek geworden werknemers ervaren als 
erger: “Werken is mensbedervend, maar niet werken is ook onmenselijk”. Arbeid is ziekmakend, 
maar tegelijk wordt er als naar een medicijn naar gesnakt. (p. 33).   
 
Er lijkt een onontkoombaar dilemma op het snijvlak van techniek en arbeid; in het industriële 
tijdperk werd je ziek van werken, in het post industriële tijdperk is dat ook zo (zitten maakt ziek, The 
Lancet 2016). Zal dat in de toekomst ook zo zijn, ook als is de belasting voor werk minder fysiek 
maar meer cognitief en moreel? Of is er bestaat werk niet meer? 
 
 

4.3 Artificiële intelligentie en Internet of Things 
Computers worden steeds sneller en krachtiger. Een heleboel taken en werkzaamheden kunnen 
machines veel beter en sneller dan een mens dat ooit zou kunnen. En door de evolutie in computers 
worden deze taken ook steeds complexer. Artificiële intelligentie(AI) dringt steeds dieper in ons 
dagelijkse leven door (Stewart, 2015). De zoektocht hoe deze ontwikkelingen in de toekomst onze 
samenleving zullen beïnvloeden en hoe ze misschien wel eens de definitie van werk zullen kunnen 
gaan wijzigen, zijn uiterst interessant en actueel.  
David Autor (2014 in Futureagenda, 2015) stelt dat er tussen 1999 en 2007 banen met eerder 
routinematige taken grotendeels verdwenen door het gebruik van computers, terwijl banen die 
meer kennisintensief waren bleven bestaan of juist vermeerderden. Maar de nieuwe ontwikkelingen 
zouden nu ook een invloed gaan hebben op de ‘kenniswerkers’. De verdere ontwikkeling van AI zal 
ervoor zorgen dat computers ook meer en meer zullen kunnen ‘denken’ en analytische taken 
kunnen uitvoeren met ‘menselijk inschattingsvermogen’ (Jenkin, 2015). 
 
In 2015 werd een Internationale wetenschappelijk conferentie gehouden “The Future of AI: 
Opportunities and Challenges”. Het verslag hiervan is een agenda voor onderzoek en ontwikkeling 
van AI. We leren daaruit dat er het ontbreekt aan goed zicht op betrouwbare en valide 
voorspellingen en ethisch juridische kaders. De onderzoekers noemen voor de korte termijn de 
noodzaak om (1) de economische invloed van AI te optimaliseren. Men doelt daarmee op de 
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voorspelde effecten van AI op de arbeidsmarkt: In welke volgorde worden banen geautomatiseerd 
(zie ook Frey en Osborne,2013) die een berekening geven van de kans dat bepaalde banen (702 
verschillende banen!) geautomatiseerd worden. De vragen die daaruit voortvloeien zijn wat 
gevolgen zijn voor lonen van laagopgeleiden, creatieven resp. IT’ers, wat betekent IT voor 
welvaartsverdeling en ongelijkheid naar ras, gender, sociale klasse? De tweede prioriteit van deze 
grote AI conferentie is om beleid te ontwikkelen om de negatieve bijwerkingen van AI te 
compenseren. De volgende prioriteit ligt bij onderzoek naar ethische en juridische kaders voor AI 
toepassingen (zelfrijdende auto’s, machines, wapens, privacy issues, ..).  
 
De lange termijn wordt ook besproken:“...the long-term goal of some AI researchers is to develop 
systems that can learn from experience with human-like breadth and surpass human performance in 
most cognitive tasks. Opmerkelijk is dat de onderzoekers zich realiseren om geen uitspraken te doen 
dat het niet zo’n vaart zal lopen dat mens vervangen worden door machines, dat dit complete onzin 
zou zijn maar juist aandringen op goede mechanismen voor validiteit, verificatie, beveiliging en 
toezicht. 
 
In een adem moeten we hier aandacht besteden aan The Internet of Things (ook Internet of 
Everything). IoT is de afkorting voor een “connected” wereld (Freeman, Drobot, 2016) die de 
verbinding en communicatie tussen mensen uitbreid naar de verbinding en communicatie tussen 
apparaten (devices), naar het genereren en analyseren van data uit verschillende bronnen en alle 
activiteiten die gericht zijn op beslissingen in autonome processen(AI).  
 

4.4 Een voorbeeld: productietechniek, robotisering en arbeidsmarkt 
Machines voor productie worden intelligent. Een goede illustratie hiervan is de voorspelde evolutie 
van de roboticamarkt die in 2025 ontzettend zal zijn toegenomen volgens voorspellingen van het 
BCG (Stewart, 2015). 
 

 

 

Figuur 2: De ‘Global robotic market’ met een waarde van naar verwachting $66.9bn in 2025 (Stewart, 2015). 
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Dat machines ons helpen in ons werk is niet nieuw. Ook niet nieuw is dat er daardoor een invloed is 
op de banen die door mensen gedaan worden; in aantal en in taken. Al sinds de eerste industriële 
revolutie heeft de introductie van machines op de werkvloer grote invloed gehad op onze manier 
van werken. Maar ook meer recent heeft de wijde verspreiding van de computer een enorme 
invloed gehad op werk en banen. Sommigen spreken over de ‘derde industriële revolutie’; de 
digitalisering ("The third industrial revolution," 2012). IT heeft een mondiale, transformerende 
invloed. De doorbraak van het internet midden jaren negentig, verlaging van kosten van 
internationaal zakendoen en de vorming van mondiale waardeketens bijvoorbeeld hebben een 
wereldwijde invloed gehad (van Est et al., 2015). 
 
Onderzoek in de VS geeft aan dat meer dan 50% van de functies in organisaties niet meer zullen 
bestaan in 2025. De technologie, zo stellen de onderzoekers, laat meer banen verdwijnen dan dat 
het creëert (Andrew & Ip, 2014).  
 
Hier zouden 2 à 3 miljoen banen in 10 jaar tijd verdwijnen. Op een actieve beroepsbevolking van 6 à 
7 miljoen is dit een derde, dit zal dus een grote invloed hebben (Verkaik, 2015). En deze gevolgen 
zullen niet alleen gelden voor de fabrieksbanen en laaggeschoolde arbeid, maar ook voor banen die 
tot nu toe als meer ‘veilig’ beschouwd werden. Deze transitie kan weleens desastreuze gevolgen 
hebben, zo registreren de journalisten, en de samenleving nog sterker polariseren. Volgens 
pessimistische economen bestaat de wereld straks uit een kleine, rijke elite, een sterk verarmde 
middenklasse en een enorme onderklasse. Krant The Guardian publiceerde een stuk over de ‘Robot 
revolutie’. Hierin worden analisten aangehaald die voorspellen dat er een reëel risico is op een 
toenemende ongelijkheid in de maatschappij door de technologische ontwikkelingen (Jenkin, 2015). 
Ook Stewart (2015) schat in dat laagbetaalde banen zullen verdwijnen en ook de middeninkomens 
aangetast zullen worden door de opkomst van robotica. Fabrieken zullen 90% van de loonkosten 
kunnen drukken door de inzet van robots, zo stelt de onderzoeker. Robots hebben tot nu toe steeds 
gevaarlijke en moeilijke taken overgenomen, maar ze kunnen binnenkort waarschijnlijk ook 
complexer, belangrijker en preciezer werk uitvoeren (Velez, 2015). Deze onderzoeker voorspelt dat 
hierdoor een heleboel banen overbodig zullen worden, zeker in de economische sector. Er zijn hier 
vele negatieve doembeelden over: het zal een massale en negatieve invloed hebben op onze 
maatschappij, waar het digitale zorgt voor afvloeiingen bij de ‘blue and white collar workers’ wat 
voor een grotere ongelijkheid en afbreuk van onze sociale orde zal zorgen (Stewart, 2015). 
 
Maar is het beeld van de toekomst echt zo negatief, en betekend het verdwijnen van functies 
automatisch ook het verdwijnen van banen? Daar waar computers meer en meer taken overnemen, 
blijven er andere taken over voor de mens. De focus verschuift hierin meer naar creatieve 
intelligentie, sociale kennis en de kunde om met de artificiële intelligentie om te kunnen gaan. Dit 
zou een grote verbetering kunnen zijn: meer kwaliteitsvolle taken blijven over die ons meer 
voldoening en geluk zullen opleveren (Andrew & Ip, 2014). 
 
Dat de toekomst meer nuance vraagt wordt ook duidelijk in het onderzoek van van Est et al. (2015). 
In het rapport ‘Werken aan de robotsamenleving’ van het Rathenau Instituut, gaven zij hun visie op 
hoe de technologische ontwikkelingen een invloed zullen hebben op de werkgelegenheid. Zij stellen 
dat de relatie sowieso zeer complex is; naast dat er banen kunnen verdwijnen door automatisering, 
zullen er ook nieuwe banen bijkomen in de IT sector. Amerikaanse economen, die zich met het 
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onderwerp bezig houden, zijn grofweg in twee kampen te onderscheiden: Zij die vooral de aanbod-
factoren benadrukken en zij die zich richten op de vraagkant van de economie. Daar waar de sterke 
technologische evoluties de 3e industriële revolutie genoemd wordt, heeft men het bij de opkomst 
van robotica over de ‘vierde industriële revolutie (Stewart, 2015). 
 
Een ander aspect van de opkomst van nieuwe technologie is hoe het een steeds groter deel van ons 
leven gaat uitmaken. Als een server het niet doet, zitten bedrijven zonder werk, en veel mensen 
kunnen niet meer zonder hun smartphone. De hiermee gepaard gaande risico’s hebben veelal 
betrekking op uitval en de economische consequenties door productieverlies.  
De economische, maatschappelijke, ethische en juridische aspecten en risico’s die samenhangen 
met robotica worden in het huidige publieke debat onderbelicht volgens Velez (2015). Digitalisering, 
automatisering maar ook robots zijn steeds meer een integraal deel van ons leven. In dat perspectief 
verdient de relatie tussen mensen en robots dan ook meer aandacht (Velez, 2015). Robots, zo stelt 
de onderzoeker, beginnen bovendien steeds meer op ons te lijken: in hun uiterlijk en in hun gedrag. 
Deze evolutie brengt ook nieuwe sociale, morele en ethische kwesties met zich mee (Stewart, 2015; 
Velez, 2015). Wat duidelijk lijkt is dat ze zowel in de privésfeer als op het werk alleen maar 
belangrijker zullen worden. 
Opmerkelijk is dat auteurs dit als een evolutie beschrijven die “als vanzelf” zich voltrekt terwijl het 
menselijk handelen en zijn keuze evidente invloeden hierin zijn, “het gebeurde gewoon” kan geen 
argument zijn. 
De integratie van technologie in het menselijk lichaam kennen we in de vorm van pacemakers. Met 
het oog op efficiency in werk willen werkgevers weten waar medewerkers zijn en wat ze doen. Deze 
behoefte aan surveillance heeft geleid tot ideeën en experimenten met geïmplanteerde RFID chips 
of GPS trackers (Hugl, 2103). Verdergaande ontwikkelingen en risico’s worden besproken in 
hoofdstuk 9. 
 

4.5 Cloud en Fog computing; Big data analytics 
Cloud en fog 
Een andere relatief nieuwe ontwikkeling in de ICT is die van de ‘cloud computing’. Dit is een netwerk 
van op elkaar aangesloten computers die samen een soort 'wolk van computers' vormt, waarbij de 
eindgebruiker niet weet op hoeveel of welke computer(s) de software draait of waar die computers 
precies staan. De gebruiker hoeft op deze manier geen eigenaar meer te zijn van de gebruikte hard- 
en software en is dus ook niet verantwoordelijk voor het onderhoud (Wikipedia, 2016c). Dit soort 
technologisch platform zorgt voor een stroomversnelling. Het maakt traditioneel zware 
computerprogramma’s breed voor verschillende partijen beschikbaar. Kleine start-ups maar ook 
eenmansbedrijven kunnen software gebruiken of zelf applicaties bouwen met de in de cloud 
beschikbare middelen. Door de cloud wordt het ontwikkelen en verspreiden van applicaties en tools 
erg versneld (Zysman, 2015).  
Cloud computing heeft ook nadelen: betrouwbaarheid, gebrekkige ondersteuning van mobiel 
werken en locatie bewustzijn (Yi, Li, Li 2015). Daarom is decentralisatie een belangrijke optie.  
 
In Computable stelt Zeebregts: “De decentralisatie van rekenkracht en opslag is een recente trend 
die door Cisco 'fog-computing' werd gedoopt. Met decentrale intelligentie kun je vaak efficiënter 
actie ondernemen naar aanleiding van de verzamelde data en kun je onnodige kosten voor 
bandbreedte en opslag voorkomen. Dit is een ontwikkeling die we steeds breder gaan toepassen en 
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die heel goed hand in hand kan gaan met de gang naar de cloud. Waar het nuttig is zal de 
informatiestroom steeds vaker lokaal geanalyseerd en gekwalificeerd worden en waar centrale 
verwerking meer voor de hand ligt, zullen we de cloud inzetten”. Fog computing is dichter bij de 
eindgebruiker en dat doet vermoeden dat security issues beter beheersbaar zijn.  
 
Big data analytics 
Zoals veel gebeurt in toekomst onderzoek is het ook met big data analytics: de ontwikkeling wordt 
met klaroengeschal binnengehaald als iets dat het de mensheid gemakkelijk gaat maken. Met “The 
era of Big Data has begun” openen Boyd en Crawford(2102) hun artikel met kritische vragen. Voor 
de begripsbepaling kiezen zij voor deze definitie: “We define Big Data as a cultural, technological, 
and scholarly phenomenon that rests on the interplay of: 
› Technology: maximizing computation power and algorithmic accuracy to gather, analyze, link, and 

compare large data sets. 
› Analysis: drawing on large data sets to identify patterns in order to make economic, social, 

technical, and legal claims. 
› Mythology: the widespread belief that large data sets offer a higher form of intelligence and 

knowledge that can generate insights that were previously impossible, with the aura of truth, 
objectivity, and accuracy”. 

In hun artikel worden vraagtekens gesteld bij de ontwikkeling van big data analytics die hun effecten 
hebben op hoe mensen geloven in een trend (bigger = better!) of daarover scepsis aan de dag 
leggen (big data mist vaak context!) en hoe bedrijven keuzes maken op dit gebied (beschikbaarheid 
van data maakt gebruik nog niet altijd ethisch verantwoord). 
 
  
 

4.6 Materialen en energie 
Volgens het European Patent Office (EPO) zijn er een aantal trends in patenten waar te nemen op 
het gebied van duurzame bouw (EPO, 2014; zie figuur 3).  
 

 
Figuur 3: Ontwikkelingen in het aantal patentaanvragen op het gebied van duurzame gebouwtechnologieën tussen 200 en 
2011 (EPO, 2014). 
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Volgens het EPO (2014) zijn tussen 2000 en 2011 van het totaal aan patenten voor duurzame 
gebouwtechnologieën voornamelijk patenten geregistreerd op het vlak van ‘integratie van 
hernieuwbare energie’ (27%) en ‘energie-efficiënte verlichtingstechnologieën’ (22%). Ook energie-
efficiënte binnenklimaatsystemen (15%) en efficiënte ‘end-user electric power management’ (14%) 
maken een behoorlijk deel uit van het aantal geregistreerde patenten. De grootste groei lijkt te 
zitten in patenten met betrekking tot de integratie van hernieuwbare energie, liftsystemen en 
efficiënte end-user electric power management technologieën. 
 
Er worden enkele veelbelovende technologieën uitgelicht door het EPO. Hieronder vallen 
luchtzuiveringstechnieken die ervoor zorgen dat gebouwen grote hoeveelheden interne lucht 
kunnen hergebruiken en helpen de verwarmingskosten te verminderen. Ook integratie van zonne- 
en windenergie in (en op) gebouwen lijkt een grote vlucht te kunnen maken. Maar of aan de vraag 
naar energie voldaan kan worden? 
 
De toenemende vraag naar energie – met het oog op een samenleving die –all electric – is kan op 
korte termijn niet komen van alleen hernieuwbare energiebronnen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Energieopwekking op basis van uranium is omstreden. Meer in het oog springend zijn reactoren op 
basis van thorium. De levensduur van kernreactoren is vergelijkbaar met die van energiecentrales 
die olie of gas verstoken (Rubbia, 2013): 1 ton thorium kan net zoveel energie opleveren als 3 
miljoen ton steenkool. De voorspelde levensduur van thorium reactoren is 200 jaar. 
 

Figuur 4 Energiebronnen en ontwikkeling daarvan 2030 en 2050, (bron: Johansson et al 2013) 
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In hun veel geciteerde artikel over waterstofeconomie concluderen Baretto et al (2003) “Hydrogen 
has an outstanding potential for being a keyfactor in driving the global energy system to a 
sustainable trajectory. It can deliver high-quality, highly efficient energy services while contributing 
to reduce local, regional and global environmental impacts”.  
Kostenreductie van productie, opslag, en distributie (tankstations) van waterstof en kosten van 
brandstofcellen worden gezien als de uitdagingen (van Wijk, Sharma 2015). 
 
De scenario’s van het invloedrijke International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) laten 
zien dat we in de toekomst nog een combinatie van opwekkingstechnieken zullen gebruiken om de 
enorme groei in energiebehoeften het hoofd te bieden. 
 

4.7 Nanotechnologie en synthetische biologie 
Nanotechnologie gaat over werken met hele kleine deeltjes. De toepassingen van intelligentie op 
dergelijk klein niveau kan manipulatieve toepassingen hebben in voeding, gezondheidszorg en 
farmacie, bouwmaterialen en bv textiel. Het manipulatieve karakter gaat over de beïnvloeding van 
eigenschappen van materialen en daardoor va producten. De effecten op langere termijn – veel is 
nog in een experimenteel stadium - kunnen gevonden worden in toepassing in bouw en gebouwen 
bv bij zelfreinigend glas, brandprotectie, het opsporen van biologische agentia. De toepassing in 
kledingstoffen zijn illustratief wat kan, ze kunnen betrekking hebben sensoren en micro/nano- 
computers die letten op conditie, houding maar die ook in staat zijn individueel microklimaat 
(verwarmen en koelen) extra bij te regelen (Yetisen et al 2016). 
In de lijn van deze techniek domeinen kunnen we ook synthetisch biologie noemen, een 
wetenschapsgebied “waarbij het modificeren van bestaande, natuurlijke levensvormen geleidelijk 
overgaat in het gericht ontwerpen van nieuwe, kunstmatige levensvormen” (Rathenau, 2007). 

4.8 Samenvatting techniek 
Techniek en technologie gaan over het maken en de kennis van het maken. Op basis van 
wetenschappelijk kennis dringen mensen door in leven en met een perspectief om “leven te 
maken”. Waar het de toekomst van werk betreft kan techniek er op worden ingezet het leven 
gemakkelijker te maken tot en met het overbodig maken van mensen bij bepaalde soorten arbeid. 
Hoever zich die ontwikkeling – een integratie van wetenschap en maak-kennis en maak-vermogen - 
doorzet hoort bij het domein van fantasie of science fiction. Kunnen mensen ondersteunende 
“levensvormen maken” die het de mens gemakkelijk maakt of die de mens overbodig maakt (en ook 
in staat is mensen uit te roeien? 
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5 GEZONDHEID EN VITALITEIT 

Definitie 

"Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en 
niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijk gebreken." 

 
 

De gezondheid van medewerkers is van directe invloed op het bedrijfsresultaat. Wanneer mensen 
ziek zijn, kunnen ze geen productieve uren maken. Maar gezondheid is meer dan niet ziek zijn, zoals 
uit bovenstaande definitie blijkt 
 

5.1 Issues   
› ziekteverzuim,  
› cognitieve prestaties, welzijn en vitaliteit  
› werkomgeving en gezondheid 
› mobiliteit en gezondheid (woon/werk-werkverkeer) 
 
 
Bij dit onderwerp valt op dat gezondheid op de werkvloer gerelateerd is aan veel andere 
onderwerpen en thema's. Het is overal waar sprak is van menselijke inzet. Bijvoorbeeld mobiliteit: 
mensen die op de fiets naar het werk gaan hebben meer lichaamsbeweging dan mensen die met de 
auto komen. Het gevolg is dat de kans op mortaliteit (en dus productiviteitsverlies) lager is (Ekelund 
2016). Er is een relatie met demografie: doordat mensen langer doorwerken zullen organisaties 
rekening moeten houden met oudere en soms minder fitte medewerkers zowel cognitief als fysiek.  
 

5.2 Ziekteverzuim 
Het gemiddeld ziekteverzuim in Nederland is de laatste jaren steeds lager geworden (zie figuur 3). 
Het lijkt er dus op dat Nederlanders steeds gezonder zijn geworden. Hendriksma (2014) stelt echter 
dat verzuim deels conjunctuurgevoelig is. In crisistijden melden mensen zich minder snel ziek, omdat 
ze bang zijn om hun baan te verliezen.  
 

definitie van de WHO (1948 van Wikipedia, 2016d) 
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Naarmate mensen ouder worden, verzuimen ze meer (zie figuur 4). Waar werknemers tussen de 15 
en 25 jaar in 2013 gemiddeld 2,3% verzuimden, verzuimden 55- tot 65jarigen gemiddeld 5,8%. 
Doordat medewerkers steeds langer moeten doorwerken voordat ze met pensioen kunnen, zal het 
ziekteverzuim binnen organisaties kunnen toenemen. 

 

 
Een andere verandering in het ziekteverzuim die de afgelopen jaren is ingezet, is de oorzaak van 
langdurig ziekteverzuim (zie 7). Langdurig ziekteverzuim veroorzaakt door aandoeningen aan het 
bewegingsapparaat zijn tussen 2011 en 2014 afgenomen, maar het percentage langdurig verzuim 
door psychische aandoeningen is toegenomen. In recent onderzoek van SD Worx in België werd 

Figuur 5: Ziekteverzuim in het derde kwartaal tussen 2008 en 2015 (CBS, 2016a) 

Figuur 6: Ziekteverzuimpercentages volgens werknemers; 2013 (CBS statline, 2016). 
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beschreven dat er nooit eerder zoveel werknemers langer dan een maand afwezig waren door 
ziekte. Het langdurig ziekteverzuim bereikte in 2015 een absoluut record. Als verklaring wijst men 
ernaar dat we steeds langer aan de slag zijn, maar ook dat werkverbanden en functies steeds 
complexer en flexibeler worden, met steeds meer werk gerelateerde stress en een hoge werkdruk 
(SD Worx, 2015, EU-OSHA 2016)). 

 
In meer dan 70% van de gevallen wordt psychisch verzuim veroorzaakt door stress op het werk, vaak 
met langdurig ziekteverzuim als gevolg (ArboNED).  
 
Uitval door Overspanning en Burn-out  
In EU OSHA(2016) treffen we overtuigende informatie aan dat overspanning en burn-out de meest 
voorkomende ziektes zijn voor mensen die in kantoren werken en veelal samenhangend met 
psychosociale problemen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Burn-out als beroepsziekte komt veel voor; wordt het nog meer? 
In Rongen et al (2015) lezen we: “In de afgelopen tien jaar is bekend geworden dat meer steun van 
collega’s en een kortere duur van klachten een significant effect hebben op het verminderen van 

Figuur 7: Oorzaken van langdurig ziekteverzuim in 2011-2014 (Volksgezondheidenzorg.info, 2015). 

   Figuur 8 : Risicofactoren in werk in uiteenlopende sectoren 
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over-spanningsklachten. Daarentegen heeft een lagere leeftijd geen effect en voor de factoren 
mindere autonomie, mannelijk geslacht, lagere psychologische/somatische attributie, kortere 
verzuimduur en minder werkuren is er inconsistent bewijs. 
Voor de vermindering van burn-outklachten is er enige zekerheid dat minder uitputting een 
significante voorspeller is, waar minder taakvariatie en minder werkuren geen relatie hebben tot de 
uitkomst”. 
Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten signaleert in zijn opeenvolgende jaarrapportage dat 
er een toename is van het aantal meldingen van burn-out en overspanning als beroepsziekte. Dat is 
waarschijnlijk een fractie van het aantal feitelijk burn-outs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

In de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2015 (NEA TNO2015) zien we dat de 
leeftijdsgroepen 25-52 resp. 55-64 jaar hoger scoren (maar niet significant) dan de overige gemeten 
groepen <25 en >65jaar. 
 
Ontwikkeling naar Preventie 
Er is veel onderzoek gedaan maar burn-out. Met het oog op preventie is de laatste jaren gekeken 
naar engagement (betrokkenheid, verbondenheid). Steeds meer HR beleid lijkt hierop gericht te zijn 
en toekomstcijfers zullen het succes hiervan moeten uitwijzen.  
 

5.3 Cognitieve prestaties, welzijn en vitaliteit 
Welzijn op het werk gaat niet alleen over het voorkomen dat mensen ziek worden op het werk, 
maar ook over het vervullen van persoonlijke doelen (European Agency for Safety and Health at 
Work, 2013). Daarbij is van invloed hoe het werk wordt georganiseerd en wat de kwaliteit van het 
werk en van de werkplekken is. Specifiek in Nederland wordt welzijn op het werk ook verbonden 
aan vitaliteit. Hiervoor is geen eenduidige definitie, maar in de gevonden definities zit altijd een 
component van positieve energie en het is een sterke indicator voor persoonlijk welzijn (Malik & 
Macintosh, 2015). Vitaliteit wordt ook sterk verbonden met de werk-privé balans en contacten op 
het werk. 
 

Figuur 9: Aantal meldingen van burn-out als beroepsziekte  
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Russo, Shteigman, and Carmeli (2015) stellen dat in een wereld waarin de werk-onzekerheid groter 
wordt – net als de sociale druk om in allerlei gebieden van het leven goed te presteren – de werk-
privé balans (Work life balance) steeds belangrijker wordt. Door sociale steun, zowel op het werk als 
door de familie, wordt de werk-privé balans beter. Hierdoor zijn medewerkers beter mentaal 
beschikbaar en kunnen ze meer positieve energie in hun werk stoppen. Deze positieve 
ondersteuning kan zowel door managers als collega’s gegeven worden. Activerende contacten op 
het werk van academici kunnen bijdragen aan de gezondheid van werknemers en de organisatie. 
Voor werknemers hebben deze contacten een positief effect op de subjectieve vitaliteit. En voor de 
organisatie hebben de contacten een positief effect, doordat ze de commitment met het 
organisatiedoel vergroten (Malik & Macintosh, 2015). 
 
Onderzoek met zogenaamde wearables, polsbandjes die met sensoren lichaamsfuncties registeren 
lijken een tussenfase op weg naar real time datacollectie rond gezondheid en gedrag. In het licht van 
eerder genoemde smart textiles (waarin nano- sensoren) wordt thans onderzoek gedaan met deze 
beperkte wearables. Over deze beperkingen schrijft Piwek (2016) ”The reliability and validity of 
wearable devices is also concerning. Devices are marketed under the premise that they will help 
improve general health and fitness, but the majority of manufactures provide no empirical evidence 
to support the effectiveness of their products”.  
 
Ondanks de bedenkingen over betrouwbaarheid en privacy concluderen Piwek et al “Moving 
forward, practitioners and researchers should try to work together and open a constructive dialogue 
on how to approach and accommodate these technological advances in a way that ensures 
wearable technology can become a valuable asset for health care in the 21st century”.  
 

5.4 Werkomgeving en gezondheid 
TNO houdt tweejaarlijks een enquête onder werkgevers (Van Emmerik, De Vroome, & Van den 
Bossche, 2015). Hieruit blijkt dat gemiddeld 10% van de organisaties in 2013 of 2014 nieuw beleid 
heeft ingevoerd om een gezonde leefstijl te bevorderen. Dat is 1% a 2% meer dan in de jaren daar 
voor. Op andere gebieden hebben organisaties in 2013 en 2014 minder maatregelen genomen op 
het gebied van Arbo en verzuim ten opzichte van de jaren daarvoor. Er zijn bijvoorbeeld minder 
organisatorische en technische verbeteringen doorgevoerd, minder persoonlijke 
beschermingsmiddelen ingevoerd en minder nieuwe begeleiding bij re-integratie opgezet. Het gaat 
hier om maatregelen die nieuw ingevoerd zijn, dus het zou mogelijk kunnen zijn dat organisaties het 
steeds beter voor elkaar hebben en minder hoeven in te voeren. 
 
De laatste jaren wordt er in de media en wetenschappelijke literatuur veel gesproken over de 
gevaren van zitten. Het wordt in de populaire literatuur zelfs “Het nieuwe roken” genoemd (Otto, 
2016) en Google geeft op de zoekterm “zitten is dodelijk" al ruim 2.600 resultaten (d.d. 27-05-2016). 
Beter gedefinieerd is de benadering van Ekelund et al (2016) omdat gesproken wordt van 
inactiviteit. Veel zitten zou verband kunnen hebben met een risico op, onder andere, type twee 
diabetes, hart- en vaatziekten en mortaliteit. Werk is de afgelopen jaren minder fysiek geworden en 
er wordt steeds sedentair/zittend werk gedaan. Chau et al. (2014) vonden dat mensen die een zit-
sta-bureau hebben bijna een uur en een kwartier korter zitten per dag dan mensen met een 
normaal bureau. Wat de precieze effecten hiervan zijn, voor de algehele gezondheid, moet nog 
verder onderzocht worden. Maar Karakolis and Callaghan (2014) stellen dat zit-sta bureaus in ieder 
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geval helpen om ongemak in het hele lijf te verminderen, ten opzichte van langdurig zitten. 
Tegelijkertijd vinden ze wel dat mensen die zit-sta bureaus gebruiken meer last van polsen en 
handen rapporteren. Dit is waarschijnlijk te verklaren doordat de instellingen voor toetsenbord en 
muis anders moeten zijn in sta-houding ten opzichte van zithouding. Vaak wordt dit niet door de 
gebruiker aangepast bij het wisselen van zitten naar staan en andersom. Karakolis and Callaghan 
(2014) vonden dat de productiviteit niet minder wordt bij het gebruik van zit-stabureaus in 
vergelijking met zit-bureaus.  
 
Binnenmilieu veroorzaakt veel klachten en is een aanhoudende bron van discussie en ergernis. Het 
EU project Officair (de Kluizenaar et al 2015) beschrijft klachten als droge ogen en geurintoleranties. 
Interessant is dat een opmaat gemaakt is om percepties van eindgebruikers te koppelen aan 
feitelijke prestaties van technische installaties / gebouwcomponenten. Deze ingeslagen weg zou 
nuttig kunnen zijn om interventies beter te kunnen afstemmen op  
 
De power nap is bezig met een opkomst In hun artikel The perfect nap(Autumn, 2016) wordt 
aangegeven dat een slaapje (20-30 minuten) een impuls geeft aan alertheid, productiviteit en 
creativiteit. In China is slapen op of rondom de werkomgeving gebruikelijk. In kantoorontwerpen 
van Chinese studenten zien we vrijwel altijd slaapgelegenheden terug. Grote rampen (Bhopal, Exxon 
Valdez) of bijna rampen (Three Miles Island) zijn direct geassocieerd met slaapgebrek . Het opzij 
zetten van taboes over slapen op kantoor is een opgave voor de komende jaren, zodat werk 
onderbroeken kan worden voor een ‘verkwikkend slaapje’. 
 
Vanuit de gedachte dat de gebouwde omgeving invloed heeft op onze gezondheid en gedrag, is de 
WELL Building Standard ontwikkeld (International Well Building Institute, 2015). Dit is een niet 
gevalideerde methode en omkleed met zware disclaimers) om de prestaties van een gebouw te 
meten, certificeren en om elementen te monitoren in de gebouwde omgeving die invloed hebben 
op gezondheid en welzijn. De methode komt uit de USA waar in de California de Health and Safety 
code voorschrijft dat burgers beschermd moeten worden tegen wat zij niet kunnen weten over in 
gebouwen/bouwmaterialen, binnenmilieu aanwezige chemicaliën en de effecten daarvan op 
gezondheid. Gebruikelijk wordt dat afgekocht met een disclaimer (een schildje bij de voordeur dat 
verwijst naar de mogelijke aanwezigheid van stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid). De 
complexiteit van de te meten variabelen (gezondheid en gebouw) is groot evenals dat de kans klein 
is dat er statistische verbanden tussen variabelen gevonden worden. Echter de interpretatie gericht 
op causaliteit (de verklaring van oorzaak en gevolg -of wel leiden gebouwkenmerken aantoonbaar 
tot morbiditeit of mortaliteit -zal moeilijk worden. Onderzoeken rondom het beperkte maar 
evenzeer complexe binnenmilieu hebben dat al lang aangetoond. Daarom zetten we enkele 
vraagtekens bij de waarde van een certificering op basis van een standard. Wel is te verwachten dat 
bewustzijn groeit over met name duurzame inzetbaarheid en vitaliteit voor verschillende groepen 
(zij die kans maken op een burn-out, zij die langer door moeten werken etc.). 
 

5.5 Woon-werkverkeer en onze gezondheid 
De British Medical Association (1997) stelt dat de manier waarop we ons verplaatsen een sterke 
invloed heeft op onze gezondheid. Bijvoorbeeld door de fysieke activiteit die transport per voet of 
fiets met zich meebrengt, het aantal ongelukken en de luchtvervuiling (Dora, 1999). Het beleid van 
een organisatie kan een gezondere manier van transport bewerkstelligen door verschillende 
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manieren van vervoer meer of minder te stimuleren. Een Amerikaanse studie (Kaczynski, Bopp, & 
Wittman, 2010) vond dat medewerkers gemotiveerd worden om een actieve manier van transport 
naar het werk te kiezen (lopend of op de fiets), als daar fysieke voorzieningen voor zijn op het werk. 
Vrouwen worden vooral gemotiveerd door het zien dat collega’s ook naar het werk wandelen of 
fietsen en door de aanwezigheid van een goede fietsenstalling. Mannen lijken dan weer niet 
gemotiveerd te worden om te lopen of fietsen naar het werk door stimulans vanuit de werkgever. 
 
Gebruikers van een leaseauto met tankpas denken een stuk minder bewust na over welk 
vervoersmiddel ze zullen nemen dan mensen zonder deze faciliteiten. Het maakt immers niet uit 
hoeveel je rijdt, je betaalt er toch al een vast bedrag per maand voor. De Mol and Lauwers (2015) 
pleiten er voor om naar meer duurzame oplossingen te zoeken. Bijvoorbeeld door de 
belastingvoordelen van lease-rijden alleen nog toe te passen op de kilometers die daadwerkelijk 
voor het werk- en woon-werkvervoer gemaakt moeten worden. Of door een flexibeler 
mobiliteitsbudget aan te bieden aan werknemers. Uit een vast budget kunnen ze kiezen of ze dit 
inzetten voor het OV, de auto, de fiets, of zelfs voor een laptop (waardoor ze gemakkelijker thuis 
kunnen werken en minder hoeven te reizen). Ook doen (De Mol & Lauwers, 2015) verkenningen 
naar de mogelijkheden van gedeelde auto’s. Medewerkers kunnen naar gelang hun behoeften een 
grotere of een kleinere auto lenen (voor woon-werkverkeer een kleinere en voor de vakantie een 
grotere auto). 
 

5.6 Conclusies gezondheid en vitaliteit 
Op het gebied van gezondheid is er een aantal trends die zeer relevant zijn voor kantoorhoudende 
organisaties. Oudere werknemers verzuimen bijvoorbeeld meer dan jongere werknemers. Met een 
vergrijzende bevolking en een verhoogde pensioenleeftijd zullen organisaties hier aandacht aan 
moeten schenken. Het percentage langdurig verzuim door psychische aandoeningen is de afgelopen 
jaren toegenomen. In meer dan 70% van de gevallen wordt dit psychische verzuim veroorzaakt door 
stress op het werk. Contacten en sociale steun op het werk hebben een positief effect op de 
gezondheid van medewerkers en op de werk-privé balans. Recente onderzoeken benadrukken de 
gevaren van zitten. Organisaties kunnen dus ook effect hebben op de gezondheid van medewerkers 
door het zitten te beperken en bewegen op het werk te motiveren. Het lijkt of er steeds meer 
aandacht komt voor gezondheid, welzijn en preventie. Mogelijk zet deze trend zich in de toekomst 
door. 
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6 ARBEIDSMARKT 

Definitie 

De arbeidsmarkt is een economische en sociologische benaming voor de interactie tussen vraag 
naar en aanbod van arbeidskrachten. In het algemeen is er geen daadwerkelijke centrale, 
gereguleerde marktplaats waarop vragers en aanbieders elkaar fysiek ontmoeten, maar is er 
sprake van een abstracte markt. De functies zijn prijsvorming (loon) en allocatie(waar wordt 
arbeidsvermogen ingezet) 

 

6.1 Issues 
› Demografie 
› Flexibiliseren 
› Werven en behouden 
› Mobiliteit 
› Onderwijs 
 
De arbeidsmarkt zal in de komende jaren evolueren. Recente essays (de Beer 2016 en Schippers 
2015) beantwoorden de vraag hoe de arbeidsmarkt er in 2040 uit zal zien, respectievelijk wat nodig 
is voor een duurzame arbeidsmarkt. 
Zowel de vraag- als aan de aanbodzijde staan niet stil, ontwikkelingen op vlak van technologie, een 
veranderende demografie en de flexibilisering hebben elk een sterke invloed op de markt. Ook zijn 
er verschillende onderwerpen in de wetgeving die relevant zijn voor de arbeidsmarkt. Zo is er de 
introductie van de participatiewet een aantal jaar geleden, de verhoging van de pensioenleeftijd en 
aanpassingen in de arbeidsomstandighedenwet. De wetgeving loopt op een aantal vlakken achter 
op de realiteit die we nu al kennen. Zo zijn werkgevers verplicht een ergonomisch verantwoorde 
werkplek te voorzien, maar werken steeds meer mensen thuis. Hierbij moet gezegd worden dat veel 
werkgevers thuiswerken informeel toestaan waardoor ze zich van de verplichting onttrekken om 
een ergonomisch goede werkplek thuis bij de medewerker te faciliteren. In sommige opzichten 
wordt ook het ontslagrecht als verouderd beschouwd, omdat het nog te veel gericht is op 
baanzekerheid, zo stellen sommigen. De flexibilisering en demografische veranderingen op de 
arbeidsmarkt sluiten hier niet meer bij aan. Hierbij hoort ook dat er van de wet en regelgeving 
verwacht wordt dat het investeren in vitaliteit en duurzame inzetbaarheid (fiscaal) aantrekkelijk 
gemaakt wordt (Nationale Denktank, rapport ‘Maak werk van de Toekomst, 2011). 
 

6.2 Demografie: ouder en heterogener 
Een van de grote veranderingen die een grote invloed zal hebben op de arbeidsmarkt in Nederland 
en onze manier van werken zijn demografische verschuivingen. Als we de toekomstige medewerkers 
moeten typeren dan komen we uit bij een arbeidsbevolking die ouder en heterogener is. De 
Nederlandse bevolking wordt ouder en tegelijkertijd komen er een heleboel ‘nieuwelingen’ bij. 
Vrouwen klimmen, te traag, maar steeds meer door in organisaties en krijgen een steeds gelijkere 
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en eerlijkere rol. Dit zijn belangrijke verschuivingen in de bevolkingsopbouw, die een invloed zullen 
hebben op bedrijven en organisaties. 

 
Vergrijzing 
De levensverwachting van ouderen stijgt. Door de verbetering van de volksgezondheid en de 
medische vooruitgang is de levensverwachting sinds de introductie van de AOW in 1957 met 5 jaar 
gestegen. De prognose voorziet een verdere stijging met nog eens ongeveer 5 jaar tot 2060. Door de 
stijgende AOW-leeftijd zijn er steeds meer 65-plussers op de werkvloer. Eind 2014 zijn er 34 duizend 
65-plussers die nog jonger zijn dan hun AOW-gerechtigde leeftijd. In 2040 zijn dat er naar 
verwachting 0,8 miljoen. De totale beroepsbevolking zal in 2040 naar verwachting op 10,2 miljoen 
liggen, iets meer dan nu (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2014). 

 
 
 

Verschillende generaties aan de slag 
In de kantoren van vandaag zijn vier verschillende generaties aan de slag: de Baby Boomers, 
Generatie X, Generatie Y (of Millennials) en Generatie Z. De Baby Boomers zitten op dit moment op 
de hoogste posities in de bedrijven, maar stromen langzaam richting hun pensioen. De Generatie X 
is een redelijk kleine groep en de Millennials stromen door naar de leidinggevende functies (Johnson 
& Anderson, 2015). 
 

Generatienaam Van  - tot 
Lost  1883 - 1900 
Greatest  1901 - 1924 
Silent 1925 - 1942 
Babyboomers 1943 - 1960 
X 1961 - 1980 
Y, Millenials 1981 - 2000 
Z, Digi, Screenagers  2000 - 2016 

 
 

Er zijn uiteraard verschillen tussen de vier generaties die zich op de arbeidsmarkt (gaan) begeven en 
deze worden nog eens versterkt door de technologische veranderingen, globalisatie en culturele 

Figuur 10: CBS: bevolkingscijfers in grafiek  

Figuur 11: Verschillende generaties. 
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diversiteit. Maar deze verschillen kunnen op een veranderende werkplek juist vooruitgang en succes 
opleveren (Johnson & Anderson, 2015). Het zijn de Millennials die meer dan 50% van de 
werkplekken zullen innemen tegen 2020. Daarom wordt nu met grote ogen naar deze groep 
gekeken. Bedrijven zijn op zoek naar maatregelen om eventuele uitdagingen voor de toekomst aan 
te pakken: 
› Omgaan met diversiteit: jongere generaties zijn meer divers, dit zal zich weerspiegelen op de 

werkvloer. 
› Aantrekken, behouden en promoveren van personeel: jongeren wisselen sneller van baan en 

hebben hoge verwachtingen over waardevol werk, een ondersteunende werkomgeving en snelle 
promotie. 

› Kosten om vertrokken medewerkers te vervangen: het kost 15%-20% van iemands salaris om de 
persoon te vervangen, meer nog als de personen die het bedrijf verlaten essentiële kennis 
hebben. 

 
Een veelbesproken groep is die van de Millennials of ook wel Generatie Y, geboren tussen 1980 en 
1993 (Wikipedia, 2016e). Wat hen onderscheidt van de vorige generatie is dat het de eersten zijn die 
volledig zijn opgegroeid in een digitale wereld. Nu deze nieuwe generatie op de arbeidsmarkt komt 
is er veel vraag naar hoe de houding van deze groep is / zal zijn tegenover organisaties en werk. 
Hebben ze andere voorkeuren en gedragen ze zich anders dan voorgaande generaties? 
 
Dat de nieuwe generaties die toetreden op de arbeidsmarkt een invloed zullen hebben op hoe we 
werken lijkt duidelijk. Sommigen noemen het als een van de belangrijkste uitdagingen waar 
organisaties zullen mee moeten omgaan (PWC, 2015).  
 
Vaak wordt gesteld dat Millennials lui zijn, met een sterke individuele focus. Maar in een onderzoek 
van IBM besloot men dat ze veelal dezelfde wensen en verwachtingen hebben dan hun voorgangers 
van Generatie X en Baby Boomers. Er zijn een aantal verschillen op te merken, maar tegelijkertijd 
zijn er een aantal mythen rond deze generatie die de onderzoekers weerleggen. (IBM Institute for 
Business Value, 2015) 
› ‘Millennials hebben andere carrièredoelen en verwachtingen dan andere generaties’. Feit is dat 

Millennials evenveel waarde hechten aan bepaalde doelen als de andere generaties (bv. een 
positieve invloed hebben op de organisatie, het milieu verbeteren en samenwerken met een 
diverse groep mensen). 

› ‘Millennials willen voortdurend erkenning voor hun verwezenlijkingen en denken dat iedereen van 
het team een trofee verdient.’ Feit is dat Millennials een management willen dat ethisch en eerlijk 
is. Ze vinden het minder belangrijk om een baas te hebben die hun steeds beloont voor wat ze 
gedaan hebben. 

› ‘Millennials zijn verslaafd aan alles wat digitaal is en willen alles online kunnen regelen.’ Maar de 
Millennials geven juist aan dat 3 van hun beste manieren om iets bij te leren ‘fysiek’ zijn, en niet 
digitaal (een evenement bijwonen, een les volgen in een klaslokaal en werken met collega’s die je 
kunnen helpen). 

› ‘Millennials kunnen geen zelfstandige beslissingen nemen. Iedereen moet eerst kunnen 
meepraten.’ Het is juist de Generatie X die veel sterker gelooft in het raadplegen van verschillende 
meningen om zo tot betere beslissingen te komen. 
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› ‘Millennials zullen gemakkelijker het bedrijf verlaten als het niet meer aansluit bij hun passies.’ De 
redenen om van job te veranderen zijn gelijk voor de verschillende generaties. 
 

Dat er veel verhalen bestaan over de generatie Y die niet allemaal even veel waarheid bevatten 
wordt ook beschreven door Think Young (2014). Het is volgens hen dan ook helemaal niet 
verbazingwekkend dat de ‘meest verbonden generatie’ tot nu toe zeer goed weet wat er gaande is 
op macro-economisch en demografisch vlak. De mensen van deze generatie weten zeer goed in te 
schatten welke veranderingen nodig zijn. Ze weten maar al te best dat heel hun leven voor dezelfde 
werkgever werken niet meer kan en dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun carrière. Die carrière 
zal trouwens langer zijn dan die van de huidige generaties en onvermijdelijk vol zijn van 
veranderingen met betrekking tot nieuwe technologie, nieuwe rollen en nieuwe omstandigheden. 

 
Weten wat Millennials willen is vooral ook belangrijk om ze te ‘boeien en binden’. Om wat 
Millennials verwachten van hun werkgever in kaart te brengen deed Deloitte een onderzoek in bij 
7800 ‘toekomstige leiders’ uit 29 landen (Deloitte, 2015). Er werden vragen gesteld naar effectief 
leiderschap en hoe de zakenwereld een invloed zal hebben op de maatschappij. Men kwam onder 
andere tot de volgende conclusies: 
› Millennials (75%) geloven dat bedrijven enkel gericht zijn op hun eigen winst en niet op het 

verbeteren van de maatschappij. 
› Slechts 28% van deze generatie denkt dat de organisatie waar ze voor werken volledig gebruik 

maakt van hun kennis en kunde. 
› Meer dan de helft van de Millennials heeft de ambitie om senior leidinggevende te worden. 
› Grote internationale bedrijven zijn minder aantrekkelijk voor Millennials (zeker in de 

ontwikkelende landen). 
› 11% van de Millennials in de westerse wereld zijn van plan een eigen zaak te starten (dit is minder 

dan in de ontwikkelende landen). 
 
Met dit in het achterhoofd is het ook belangrijk om aan te geven dat Millennials meer tot een bedrijf 
aangetrokken worden door een aantrekkelijk salaris, maar vooral ook door het maatschappelijke 
engagement van de organisatie. De naam van het bedrijf is wel belangrijk maar het is de bredere 
visie van de organisatie die echt van belang is. Die moet sterk gericht zijn op waarden en ambities; 
vooral op innovatie. Ze willen snel hun kennis kunnen uitbouwen om zo ook aantrekkelijk te zijn 
voor andere werkgevers. Niet het behoren tot een bedrijf met een grote naam is van belang, wel het 
kunnen uitbouwen van hun eigen naam en reputatie (Think Young, 2014). 
 

6.3 Flexibilisering van arbeid 
Een andere evolutie op de arbeidsmarkt is de flexibilisering van arbeid en arbeidscontracten. Dit uit 
zich onder andere in een grotere baanmobiliteit en steeds meer mensen die werken als ZZP’er. Het 
aandeel van zzp’ers op de arbeidsmarkt in Nederland is relatief groot vergeleken met de rest van 
Europa (Chkalova, Goudswaard, Sanders, & Smits, 2015). Deze groep is de laatste twintig jaar 
geleidelijk groter geworden en zal waarschijnlijk, door steeds meer individualisering en flexibilisering 
ook in de toekomst blijven toenemen. In het tweede kwartaal van 2014, waren er ruim 1,1 miljoen 
zzp’ers in Nederland, dit betekent dat bijna één op de zes werkenden, werkzaam was als 
zelfstandige. Eind jaren negentig was dit nog ongeveer één op de negen. In dezelfde periode is het 
aantal werknemers ook toegenomen, maar in verhouding minder dan het aantal zelfstandigen. Sinds 
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2009 daalt het aantal werknemers terwijl het aantal zelfstandigen blijft toenemen. Het aandeel 
mannen onder de zelfstandigen is beduidend groter dan het aandeel vrouwen (CBS, 2014).  
 
Baanmobiliteit 
Het lijkt of deze flexibiliteit een gegeven is, veel discussie over deze evolutie is er niet meer. Wel is 
het de vraag hoe wenselijk de evolutie is. Hoe wenselijk is deze flexibiliteit voor werkgevers en 
werknemers op de arbeidsmarkt? Van de zijde van de werkgever zijn er bijvoorbeeld vragen te 
stellen over binding met de organisatie en vanuit de werknemer over of zelfstandig werken, met de 
grotere onzekerheid die het met zich meebrengt, wel voor iedereen geschikt is. Zo vond men in een 
studie, waarin ZZP’ers tussen de 16 en 67 jaar herhaaldelijk onderzocht zijn, dat bijna 40% van de 
ZZP’ers ooit een uitkering kreeg wegens werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Daarmee doen ze 
het slechter dan overige werknemers. Dit verschil is zowel zichtbaar bij mannen als bij vrouwen. 
Daarnaast valt het ook op in de cijfers van het CBS (CBS, 2014) dat relatief veel ZZP’ers minder dan 
vijf jaar in hun huidige positie werkt, en tegelijkertijd een groot deel van hen vroeger als ‘reguliere’ 
werknemer van de organisatie aan de slag was (Josten, Vrooman, & Vlasblom, 2014). 
 
De afgelopen tien jaar is het aandeel werkenden met een flexibele arbeidsrelatie toegenomen, van 
15 procent in 2004 tot 22 procent in 2014. Het aandeel ‘zelfstandigen zonder personeel’ of ZZP’ers is 
in diezelfde periode toegenomen van 8 procent naar 12 procent. Nederland behoort tot de 
Europese landen met het hoogste aandeel tijdelijke werknemers. Daarbij is het aandeel werknemers 
met een tijdelijk contract de laatste tien jaar bovendien sneller gegroeid dan in de meeste andere 
landen. Wel zijn er grote regionale verschillen, die samenhangen met verstedelijking. In de steden is 
de flexibele schil het grootst (Chkalova et al., 2015). 
 
Het is duidelijk dat werknemers en werkgevers een andere motivatie hebben om voor flexibele 
contracten te kiezen. Voor werkgevers is het belangrijkste motief gelegen in de wisselvalligheid van 
het werk én opvang voor tijdelijk beperkte beschikbaarheid van eigen personeel, als gevolg van 
ziekte, zwangerschap of vakantie. Wat ook belangrijk is om vast te stellen, is dat werkgevers minder 
investeren in hun tijdelijke dan in hun vaste werknemers. Voor de werk-, proces- en 
productinnovatie van organisaties is het belangrijk dat ook flexibele krachten 
ontwikkelmogelijkheden en uitdaging in het werk hebben en opgenomen worden in de 
bedrijfscultuur (Chkalova et al., 2015). 
 
Doorgaans gaat men ervan uit dat jongere generaties meer flexibiliteit willen en meer keuzevrijheid 
en controle over arbeidsrelaties en arbeidscontracten die ze aangaan. Waar de generatie van 
babyboomers vaak nog hun hele professionele loopbaan voor één werkgever werkten en daar 
geleidelijk de hiërarchische ladder beklommen, lijken nu kortere verbanden meer en meer courant.  
 
Maar ook binnen het arbeidscontract met één werkgever is er een grotere drang naar mobiliteit. 
Onderzoek naar baanmobiliteit bij verschillende generaties toonde dat Millennials meer waarde 
hechten aan zulke flexibiliteit dan andere generaties. Zelfs al hebben ze minder boodschap aan de 
hiërarchische drempels en hoe ze te overwinnen, hebben ze een sterke wens om ‘vooruitgang’ te 
boeken. Bijna 1 op 4 Millennials in het onderzoek was promotiekansen aan het verkennen op hun 
werk, tegenover 19% bij de generatie X en 9% van de baby boomers. Bovendien, als Millennials geen 
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kansen zien om op te klimmen, zijn ze ook het meest geneigd om hun huidige werkgever te verlaten 
(Grant, 2015 in Kelley Sams, 2015). 

 

6.4 Werven en behouden  
Op de veranderende arbeidsmarkt is het zeer belangrijk dat organisaties aantrekkelijk blijven voor 
werknemers. Het is voor organisaties steeds lastiger om talent te vinden en te behouden. Op een 
krappere arbeidsmarkt zullen bedrijven dan ook meer en meer met elkaar gaan concurreren om een 
beperkte groep medewerkers met het gewenste profiel. Hierbij moeten ze meer proactief en 
strategisch gaan werven. Dit wil zeggen dat men niet meer enkel kan gaan zoeken op het moment 
dat er een vacature ontstaat (Randstad, 2015). Van de topmanagers beschouwt 66 procent de strijd 
om talent als hun grootste uitdaging (De Nationale Denktank, 2011). Er zijn verschillende 
uitdagingen: een verschuiving van de gezochte profielen door technologische ontwikkelingen en 
automatisering, het duurzaam inzetbaar houden van medewerkers, meer mobiele medewerkers, 
een meer diverse groep medewerkers en een kleinere groep beschikbare medewerkers met de 
gewenste ervaring en talent.  
 
Andere generaties hebben andere eisen en wensen ten opzichte van hun werkgever. Zoals reeds 
eerder beschreven is de millennial generatie veel meer geneigd ander werk te zoeken als hun 
huidige werk hen niet vervult. Bovendien lijkt doorstromen naar het management niet meer de 
ambitie van alle medewerkers. Sommige Amerikaanse IT bedrijven (bijvoorbeeld: Alphabet en 
Oracle) bieden hun medewerkers individuele carrièrepaden naast de paden richting het 
management (Kelley Sams, 2015). En ook de Nationale DenkTank constateert dat vooruitstrevende 
organisaties in toenemende mate afspraken maken over persoonlijke budgetten waarmee 
werknemers zich kunnen blijven ontwikkelen (De Nationale Denktank, 2011). Aansluitend hierop 
blijkt uit onderzoek van PWC (2015, zie Figuur 8) dat Millennials in Nederland een organisatie 
aantrekkelijk vinden als zij carrièreperspectief bieden, goede secundaire arbeidsvoorwaarden, 
flexibele arbeidsregelingen en goede trainings- en ontwikkelingsprogramma’s. 
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Verder blijft het – naast het aanspreken van talent – belangrijk om de juiste mensen in de 
organisatie binnen te halen. Daarvoor is het van belang te weten welk soort mensen, met welke 
competenties en profielen het meest zullen aansluiten bij de toekomstige manier van werken en de 
ontwikkelingen van de organisatie. In een nationale en internationale rapporten (Randstad (2015). 
OECD 2015b, ILO 2015) worden de vaardigheden voor 2020 beschreven: 
› Kritisch denken en zinvolle betekenis geven aan grote hoeveelheden informatie. 
› Sociale intelligentie. 
› Innovatief denken. 
› Omgaan met cultuur(verschillen). 
› Toepassen van IT bij het interpreteren van grote hoeveelheden data. 
› Nieuwe media gebruiken. 
› Multidisciplinair denken en (samen)werken. 
› Denken als een ontwerpen om de dingen om je heen meer naar je hand te zetten, gebruikmakend 

van alle mogelijkheden die technologie daarvoor bied. 
› ‘Metacognitie’: met name omgaan met grote hoeveelheden informatie en ‘prikkels’. 
› Tijd- en plaatsonafhankelijk samenwerken in virtuele settings. 

 
 

6.5 Mobiliteit 
Het CPB en PBL (Snellen, Romijn, & Hilbers, 2015) deden onderzoek naar de toekomst van mobiliteit 
in Nederland. In twee scenario’s (een hoog en een laag) doen ze voorspellingen voor de Nederlandse 
mobiliteit in 2030 en 2050.  
 
“Niet alleen de afgelegde kilometers of de eventuele vertragingen zeggen iets over de 
bereikbaarheid, ook de geografische bereikbaarheid (hoeveel bestemmingen binnen acceptabele 

Figuur 12: Factoren van aantrekkelijk werkgeverschap (PWC, 2015). 
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reistijd te bereiken zijn) is een relevante indicator. De bereikbaarheid van banen neemt voor alle 
vervoerwijzen en in alle scenario’s toe. Deze toename heeft te maken met een combinatie van 
voorgenomen investeringen in het vervoerssysteem, een sterkere ruimtelijke concentratie en – in 
scenario Hoog – een toename van de werkgelegenheid. De elektrische fiets vergroot het aantal 
bereikbare bestemmingen voor het langzaam verkeer.” (P 12) 
 
In beide scenario’s zal de uitstoot van CO2 door zowel personen- als bestelauto’s afnemen, doordat 
auto’s zuiniger worden en er meer elektrisch gereden zal worden. 
In de Randstad (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) groeit de bevolking en daardoor ook 
de mobiliteit enkele procentpunten sterker dan elders in Nederland. In de provincies Noord-
Brabant, Gelderland en Overijssel is de ontwikkeling van de mobiliteit vrijwel in lijn met het 
nationaal gemiddelde, alleen de bereikbaarheid van banen neemt iets minder toe. In overig 
Nederland (Limburg, Zeeland en de drie noordelijke provincies) groeit de bevolking en daarmee de 
mobiliteit duidelijk minder dan elders en ook de congestie neemt hier af (behalve in scenario Hoog 
na 2030). 
 

 

 

Snellen et al. (2015, P 12) beschrijven ook: “Er ligt ook een opgave in het omgaan met 
technologische ontwikkelingen; denk aan auto’s die steeds meer zelf doen of flexibilisering van 
activiteitenpatronen door ICT. Deze veranderen mogelijk de aard van de mobiliteitspatronen. 
Belangrijk kenmerk van die ontwikkelingen is dat ze mensen flexibeler maken in hun gedrag, 
waardoor de voorspelbaarheid kleiner wordt maar het aanpassingsvermogen aan de 
omstandigheden groter.“ 
 
Naar verwachting zullen zelfrijdende auto’s in de komende 20 jaar zeker de weg op gaan 
(Thomopoulos & Givoni, 2015). Dit betekent dat het woon-werkverkeer, maar ook transport binnen 
werktijd drastisch zal veranderen. De autorit kan, nog meer dan nu al het val is, als nuttige werktijd 
gebruikt worden. 
 

Tabel 1: Voorspellingen van de bereikbaarheid in 2030 en 2050 voor verschillende scenario's (Snellen et al., 2015). 
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6.6 Onderwijs 
De verandering van de aard van ons werk en de sterke digitalisering zal ook een weerslag hebben op 
de eisen die aan het onderwijs gesteld worden. Studenten zullen opgeleid moeten worden in de 
richtingen die nodig zijn op de arbeidsmarkt. Bovendien wordt door sommigen opgemerkt dat de 
Millennials of de eerste generatie ‘digital natives’ eigenlijk niet echt technisch onderlegd zijn 
(Equation, 2015). Onderwijs zal moeten volgen op de veranderende arbeidsmarkt volgens Andrew 
McAfee een MIT-professor en coauteur van 'The Second Machine Age'. Deze veranderingen laten 
bovendien niet op zich wachten want de technologische veranderingen razen door (Verkaik, 2015). 
Ook in een rapport van de Bank of America Merrill Lynch geeft men aan dat landen het lastig zullen 
hebben met een antwoord te bieden aan de robotisering op het vlak van het onderwijs (Stewart, 
2015). 
 
Maar door de digitalisering zal ook de aard van het onderwijs zelf beïnvloed worden. E-learning 
wordt nu al steeds belangrijker, maar campus blijft bestaan: voor ontmoetingen en 
cultuuroverdracht (van Ekert & Goessaert, 2015). 
 
Er zijn verschillende belangrijke trends die een invloed hebben op het hoger onderwijs van de 
toekomst. Deze trends sluiten uiteraard ook sterk aan bij de veranderingen die een invloed hebben 
om onze manier van werk. De campus van de toekomst zal sterk onder invloed staan van de 
globalisering en internationalisering, diversiteit en demografie, een steeds sneller veranderende 
context, samenwerking, veranderende leer en werkomgevingen, steeds sneller veranderende 
digitalisering, een verschuiving in financiering en nieuwe onderzoeks- en onderwijsvormen. 
 

6.7 Conclusies arbeidsmarkt 
Veel organisaties hebben een mobiliteitsbeleid. Dit mobiliteitsbeleid kan invloed hebben op de 
gezondheid van medewerkers, bijvoorbeeld door gezondere wijzen van vervoer (fiets, lopen en OV) 
meer te stimuleren dan minder gezonde wijzen van vervoer (auto). Dit heeft tevens een effect op de 
milieu verontreiniging. Ook de vestigingsplaats van een organisaties heeft een sterke link met 
mobiliteit. De bereikbarheid per verschillende vervoersmiddelen, bepalen of werknemers meer of 
minder snel op het werk kunnen zijn en wat de afstand tot hun woonplaats kan zijn. Maar ook de 
werktijden en mogelijkheden om werk over de dag te spreiden hebben ster te maken met mobiliteit 
en bereikbaarheid. Het is de vraag of zelfrijdende auto’s in 2025 zelfstandig de weg op kunnen en 
mogen, maar wanneer ze op grote schaal ingezet gaan worden heeft dit voor organisaties ook grote 
gevolgen. 
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7 ECONOMIE, ECOLOGIE EN OMGEVING 

Begripsbepaling 

We kijken naar het economisch gedrag van mensen of bedrijven op nationale of internationale 
schaal. Kenmerk van dit macro-economisch perspectief is de beschrijving van trends van 
economische systemen als geheel. Grondstoffen zijn belangrijk in economisch handelen. De 
nadruk ligt op schaarste vanwege de beperking dat we het met onze planeet moeten doen. 

 

7.1 Issues 
› Economische verschillen; inkomensverschillen en eigendomsverhoudingen 
› Vergrijzing als economisch verschijnsel 
› Economische modaliteiten: basisinkomen en deeleconomie 
› Naar een circulaire economie 
 
 

7.2 Inkomensverschillen en eigendomsverhoudingen 
Het verschil tussen rijk en arm loopt langzaam op sinds de jaren tachtig. Waar in toen de rijkste 10% 
van de populatie zeven keer meer verdiende dan de armste 10%, is dat nu ongeveer tien keer zo 
veel. Een van de belangrijkste redenen voor dit contrast is de invloed van de globalisatie; de manier 
waarop de wereldeconomie meer geïntegreerd is in technologie en informatie, handel en 
beleggingen. Sommige bestaande banen verdwijnen, en er komen er andere voor in de plaats. 
Vooral banen van middel- en lager opgeleiden verdwijnen, waardoor hoogopgeleide werknemers 
meer waardevol worden. Het verschil tussen arm en rijk wordt ook versterkt door een geringe 
sociale mobiliteit: mensen steeds meer trouwen met mensen van gelijke sociale achtergrond en 
opleidingsniveau (OECD, 2015a). Daarnaast zijn er meer samenlevingsvormen waardoor de 
traditionele en stabiele middenklasse verdwijnt ten gunste van een meer uiteenlopende 
middenklasse. In die middenklasse zien we nieuwe verschijnselen zoals de deeleconomie waarvan 
de grenzen snel vervagen als gevolg van nieuwe bedrijfsstructuren. Mensen kunnen hun huis, auto, 
gereedschap of goederen met elkaar delen (met behoud van eigendom) zoals ze al eerder hun 
werkplek met elkaar deelden in vroege toepassingen van flexibel werken of kantoorinnovatieve 
oplossingen. De deeleconomie wordt gedefinieerd als “het fenomeen dat consumenten elkaar 
gebruik laten maken van hun onbenutte consumptiegoederen (idle capacity), eventueel tegen 
betaling” (Meelen et al 2014). Het fenomeen is nieuw. Dat maakt dat er weinig onderzoek 
gepubliceerd is over de omvang en kansen. Maar in de kern gaat het om sociale cohesie en 
bevlogenheid om dat wat onbenut is beter te gebruiken. De doorwerking lijkt twee kanten op te 
kunnen gaan: initiatieven gaan over in georganiseerde bedrijfsvoering of het blijft bij een “markt’’ 
gedomineerd door consumenten. Hoe organisaties gebruik maken van deel- of ruileconomie 
(dienstverlening met gesloten beurzen) is een vraag waar ook de overheid mee worstelt. Hoe dienen 
consumenten beschermd te worden (tegen elkaar, tegen bedrijven), wie betaalt belasting en 
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waarover? Of als er sprake is van een not for profit doelstelling, wordt dan de coöperatieve 
vereniging weer nieuw leven in geblazen?  
 
Eigendom was onder Karl Marx al een issue. Nu speelt dat nog steeds in de vorm van kapitaal en in 
mindere mate voor kapitaalgoederen (die kun je huren, delen) maar vooral ook in de vorm van 
grond (in handen van de overheid een basis voor erfpacht) en intellectuele eigendom (auteursrecht, 
het databankenrecht en het octrooirecht).  
 

7.3 Vergrijzing als economisch verschijnsel 
Vergrijzing is te bezien als demografisch fenomeen: hoe zit de bevolkingsopbouw in elkaar? (zie 
paragraaf 6.2). Het trekken van lijnen in een demografische pyramide als gevolg van de leeftijd 
waarop men het arbeidsproces verlaat is een economische actie gericht op het volume ouderen op 
de arbeidsmarkt en de condities waaronder deze groep productief is.  
 
Over het volume  
Met de verschuiving van de AOW leeftijd via getrapte benadering in reële leeftijd naar een 
levensverwachting gerelateerde AOW datum is een grote onzekerheid ingevoerd. Voor toekomstige 
uittreders geldt de overweging om als gevolg daarvan langer door te werken. Het CBS (2014) schrijft: 
“Dat de bevolking in de werkzame leeftijden door de stijgende AOW-leeftijd niet daalt, hoeft nog 
niet te betekenen dat er evenveel mensen beschikbaar blijven voor werk. Dat hangt ervan af of de 
leeftijd waarop ouderen effectief met werken stoppen mee zal stijgen met de AOW-leeftijd. De 
ander vraag is of werkgevers de oudere medewerkers nog productief genoeg acht en of de output 
opweegt tegen de kosten. 
 
Condities voor langer doorwerken  
Werken tot een hogere leeftijd moet ook kunnen. De voorspellingen over fysieke vitaliteit zijn erg 
algemeen. Hoogleraar Gerontologie Andrea Maier zegt: “Ik wil de maatschappij niet opleggen dat 
we allemaal 130 worden, maar dat gaat wel gewoon gebeuren”. In welke conditie mentaal en fysiek 
deze groep is, is bepalend voor de feitelijke beschikbaarheid op de arbeidsmarkt. Over de mentale 
condities en benodigde competentie schijft het NIDI in een studie uit 2012 (van Dalen et al 2012) dat 
het gaat om sociale vaardigheden, betrokkenheid bij het werk, klantgerichtheid, nauwkeurigheid en 
betrouwbaarheid, fysieke en mentale belastbaarheid, vaardigheid met nieuwe technologie,  
opleidingsbereidheid en flexibiliteit. Actieve cognitieve prikkels blijken belangrijk te zijn. Teveel 
prikkels maakt dat beperkte energie verkeerd gealloceerd wordt. De investering in de fysieke 
werkomgeving vraagt om een balans. Pullen(2014) stelt: “When demographics show a considerable 
amount of older workers, the level of flexibility in the office design should be considered as a critical 
factor for the “penny wise pound foolish”- effect. In this effect a considerable loss of peoples’ 
productivity has to be evaluated against a relatively minor cost reduction in rental cost. To 
overcome this, we should design offices with the needs of the generations in mind”. 
 
Leeftijd-gerelateerde uitgaven 
Tachtig procent van de stijging in staatsuitgaven wordt veroorzaakt door leeftijd-gerelateerde 
uitgaven voor zorg en pensioenen (Cottarelli & Schaechter, 2010). Om de kosten voor de 
pensioenen onder controle te houden heeft de politiek een aantal maatregelen genomen (langer 
doorwerken), maar vooral de kosten voor de zorg zullen sterk stijgen. Aanpassen van het zorgstelsel, 
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om de kosten in de hand te houden, lijkt dan ook de uitdaging te worden van de 21e eeuw. Er moet 
een duurzamer systeem komen door kosten te beperken als op andere gebieden financiële ruimte 
te creëren. Cottarelli and Schaechter (2010) beschrijven een vijftal financiële strategieën die 
bijdragen aan het economisch herstel: 
› Het versterken van de financiële situatie is gemakkelijker in een groeiende economie. Het 

implementeren van structurele veranderingen die de economie stimuleren is belangrijk om de 
schulden in de hand te houden. Het bereiken van groei vraagt om veranderingen in verschillende 
sectoren: productie, werk, financieel en publiek. Het is geen geloofwaardige strategie om volledig 
te vertrouwen op verwachtingen van een stijgende groei, omdat de verwachtingen voor de 
toekomst erg onzeker zijn. 

› Duidelijke oriëntatie voor de middellange termijn. 
› Sterkere financiële instituties door betere financiële regels, betere begrotingsprocessen, betere 

financiële monitoring. 
› Hervormingen in publieke uitgaven en inkomsten: zorg- en pensioenkosten. Verkleinen van de 

overheid, zonder dat de rol van de overheid als ondersteuner van de basisbehoeften en gelijke 
kansen voor iedereen op het spel komt te staan. 

› Een aanpassingsstrategie met oog voor gelijkheid. Iedereen, ongeacht zijn of haar afkomst, moet 
gelijke kansen krijgen. 

 
 

7.4 Economische modaliteiten  
Basisinkomen  
Een manier om de verschillen tussen arm en rijk te beperken is een basisinkomen. Dit idee is niet 
nieuw, al in de 16e eeuw spraken Thomas Moore (1478-1535) en Johannes Ludovicus Vives (1492-
1540) over een systeem om iedereen (binnen een bepaalde groep) te voorzien van minimale 
bestaansmiddelen. Dit idee sluit aan bij de meer recente ontwikkelingen rondom het basisinkomen. 
Hierbij wordt een inkomen gegeven (of gegarandeerd) door de overheid aan elke burger (of 
inwoner), ongeacht over welke overige inkomsten of vermogen deze beschikt zonder dat een 
tegenprestatie (arbeid) verlangd wordt. Over het algemeen wordt hiermee een onvoorwaardelijk 
basisinkomen bedoeld dat hoog genoeg is om van te (over)leven, zonder grote luxe (Wikipedia, 
2016b). Hoewel men nergens al tot een invoering van een basisinkomen voor een heel land is 
gekomen, wordt er op verschillende plekken mee geëxperimenteerd. Finland plant een uitgebreid 
experiment met een budget van 20 miljoen euro om verschillende varianten van een basisinkomen 
grootschalig te testen. In juni 2016 stemden de Zwitsers in een referendum massaal(80%) tegen een 
basisinkomen voor al haar inwoners als alternatief voor het bestaande sociale vangnet en in de hoop 
op een explosieve groei van vrijwilligerswerk (FD, 5 juni 2016). 
 
In Nederland staat men nog niet zo ver, maar ook hier is het basisinkomen een belangrijk 
onderwerp. Utrecht is van plan om in 2017 een experiment met bijstandsgerechtigden uit te voeren 
(Gemeente Utrecht, 2016). Hierbij worden verschillende condities gecreëerd, variërend van een 
conditie waarin alle regels gelijk blijven aan de huidige situatie, tot een conditie waarbij mensen een 
bonus krijgen als ze een tegenprestatie leveren en (als dit wordt goedgekeurd door het Ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) een groep die naast de bijstandsuitkering inkomsten uit 
werk (gedeeltelijk) kunnen houden.  
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Bij elke van deze experimenten is steeds de vraag wat de effecten op de arbeidsmarkt zijn. 
Vanderborcht (2015) stelt “Een basisinkomen kan de toetreding tot de arbeidsmarkt aanmoedigen, 
ook wanneer het gaat om slecht betaalde, weinig productieve of deeltijdse jobs. Het netto-inkomen 
ten opzichte van de inactiviteitssituatie wordt immers duurzaam verbeterd”. 
 
Economen pleiten voor een ‘basis-baan’ in plaats van een basisinkomen tegen een minimumloon 
(Kleinknecht et al 2016). “Voor een veel lager bedrag dan de kosten van een basisinkomen kunnen 
met basisbanen maatschappelijk zinvolle activiteiten worden verricht door mensen die op de 
reguliere arbeidsmarkt kansloos zijn”. 
 
 
Deeleconomie  
In de afgelopen jaren is de deeleconomie sterk gegroeid. Door middel van online platforms kunnen 
mensen geld verdienen door hun bezit of vaardigheden uit te lenen. Via het internet kunnen 
aanbieders en afnemers elkaar gemakkelijk vinden (Cheng, 2014). Zo kan je via AirBnB overal ter 
wereld een overnachtingsplek boeken, met Uber een taxirit bestellen en via Peerby spullen lenen 
van mensen in de buurt. Het gaat niet meer om het bezitten van spullen, maar om de toegang 
hiertoe (Nadler, 2014; Teubner, 2014). Het ziet er naar uit dat dit soort platforms de hype 
ondertussen voorbij zijn; het is een trend die de komende jaren zal blijven (Teubner, 2014) of zich 
zelfs zal uitbreiden. Ook crowdfunding is een onderdeel van de deeleconomie. Hierbij leveren veel 
verschillende partijen een kleine bijdrage om een project te financieren. Anno 2015 richt de 
deeleconomie zich vooral op consumenten, in de toekomst zal het ook voor bedrijven interessant 
worden om onderling goederen of diensten te delen. Zo kan bijvoorbeeld een bedrijf dat ruimte 
over heeft in haar eigen vrachtwagen dit verhuren aan bedrijven in de buurt die zo af en toe iets 
willen vervoeren. Verschillende bedrijven (bijvoorbeeld restaurants of bars) zouden ook gezamenlijk 
gebruik kunnen maken van een flexibele schil van medewerkers. Als ze het drukker hebben dan 
normaal, kunnen restaurants dan uit de flexibele pool personeel inhuren (Nadler, 2014). Cheng 
(2014) stelt dat de deeleconomie niet nieuw is, maar dat het een grote invloed heeft op de 
toekomst van werk in de Verenigde Staten. In de Verenigde Staten gaat het personeel toe naar een 
‘patchwork income’, meerdere manieren om geld te verdienen. Door deze diversiteit aan 
inkomstenbronnen hebben mensen meer zekerheid als ze een baan verliezen. 
 
 

7.5 Naar een circulaire economie  
Circulariteit 
De huidige aandacht voor circulariteit in de economie staat in een lange traditie van gedachten en 
ideologieën van economen en filosofen (Ghisellini, 2016). Definities lopen uiteen maar over de 
componenten van circulaire economie is wel enige overeenstemming: 
› Reductie van primaire energie, ruwe grondstoffen en afval 
› Hergebruik van materialen die geen afval zijn 
› Recycle van grondstoffen, afval in nieuwe producten en materialen. 
Op micro-economisch niveau uit zich dit in bv schone productie en eco-design en macro economisch 
is de zoektocht naar ontkoppeling ven economische groei en milieubelasting, nieuwe 
verdienmodellen, en consumptiepatronen als ook ecologische steden. Concrete toepassingen 
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kennen we nav het Klimaatakkoord van Parijs , maar ook in de sfeer van kantoormeubilair. De 
verwachting is dat circulariteit aan invloed zal winnen gelet op de regeringsambities. 
 
Klimaat 
De opwarming van de aarde en de veranderingen in ons klimaat worden steeds duidelijker. Ondanks 
dat er nog steeds sceptici zijn, is er grote wetenschappelijke consensus dat ons klimaat opwarmt. 
Zeeniveaus stijgen, droge gebieden worden droger en natte, natter. Op mondiaal vlak is er ook 
steeds meer overtuiging dat landen hier maatregelen moeten tegen nemen. Op internationaal 
niveau is in december 2015 een akkoord gesloten tijdens de Klimaattop in Parijs (United Nations, 
2015) waar verschillende afspraken zijn gemaakt:  
› De stijging van de temperatuur moet in het jaar 2100, ten opzichte van het niveau van voor de 

opkomst van de industrie, niet groter zijn dan 2°C. Het streven is om de stijging nog verder te 
beperking tot onder de 1,5°C. 

› Rond 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen en het vermogen van de natuur om deze te 
absorberen in evenwicht zijn.  

› Rijke landen stellen geld beschikbaar voor ontwikkelingslanden om de uitstoot te verminderen.  
› Afgesproken is dat het klimaatbeleid van alle landen elke vijf jaar wordt geëvalueerd, waarbij de 

eerste controle in 2023 plaatsvindt.  
 
De Europese Unie heeft zelf ook diverse streefwaarden opgesteld op het gebied van duurzaamheid 
waaraan EU-leden, dus ook Nederland, in 2020 moeten voldoen: 
› Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen van 20%, en mogelijk 30%, ten opzichte van 

1990. 
› Verhogen van het aandeel hernieuwbare energie tot 20% van de totale energieconsumptie 
› Een verhoging van energie-efficiëntie met 20%. 
 
Ook in de architectuur zijn ecologie en duurzaamheid al lange tijd belangrijke onderwerpen. Frank 
Lloyd Wright publiceerde in de jaren ’50 het boek ‘The Natural House’ (Wright, 1954) en 
Friedensreich Hundertwasser die gebouwen ontwierp met organische vormen en in grote mate 
duurzaamheid nastreefde. Een alom bekende strategie voor het duurzaam ontwerpen van 
gebouwen werd in 1979 gepresenteerd door een team van de TU Delft (Korbee, 1979). Deze 
strategie, de ‘Trias Energetica’, gaat uit van de volgende principes: 
› Voorkom onnodig gebruik van energie. 
› Gebruik zoveel mogelijk duurzame energiebronnen. 
› Gebruik de overige fossiele energiebronnen zo efficiënt en mogelijk. 
 
Inmiddels zijn energie-efficiëntie en duurzaamheid (nog meer) een noodzakelijkheid geworden. 
Organisaties kunnen niet meer voorbij gaan aan de ontwikkelingen die gaande zijn op het gebied 
van duurzaamheid en ecologie. Er zijn zowel in Nederland als wereldwijd diverse beleidsmaatregelen 
ontwikkeld en verdragen gesloten om ervoor te zorgen dat bedrijven en individuen duurzaam 
(duurzamer) gaan opereren. Zogenaamde ‘Green Buildings’ pretenderen naast het minimaliseren 
van een ecologische voetafdruk een bijdrage te hebben aan de bevordering van menselijk 
gezondheid (Allen et al, 2015). De studie van Allen laat zien dat zowel gemeten als gepercipieerde 
verbeteringen zijn vastgelegd over binnenmilieu in ‘green buildings’. Auteurs merken echte op dat 
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deze oordelen afhankelijk zijn van indirecte en subjectieve grootheden gerelateerd aan gezondheid. 
Ofwel: er is in ieder geval een suggestie van verbetering in gezondheid door een ander binnenmilieu. 
 
In een Europese Richtlijn 2010/31/EU voor nieuwbouw wordt gesteld dat, vanaf 31 december 2020, 
alle nieuwe gebouwen tenminste nagenoeg energieneutraal moet zijn (‘nearly zero energy 
buildings’). Voor overheidsgebouwen geldt dit al vanaf 31 december 2018. Er wordt dus al op korte 
termijn (2020) gestreefd naar zoveel mogelijk energieneutrale nieuwbouw. Dit betekent dat op de 
korte en zeker op de langere termijn, energieneutrale bouw een standaard zal gaan worden. In lijn 
hiermee zijn in het Nederlandse Bouwbesluit regels opgenomen met betrekking tot de 
energiezuinigheid van nieuwe gebouwen. De eis (Energie Prestatie Coëfficiënt, EPC) ligt vast in de 
norm NEN 7120 Energieprestatie van Gebouwen. In het Lente-akkoord is door de partners 
afgesproken dat het commercieel vastgoed vanaf 2015 50% energiezuiniger zal zijn in vergelijking 
met de bouweisen van 2007. Voor kantoren is de EPC begin 2015 verder aangescherpt van 1,1 naar 
0,8. Niet alleen bij nieuwbouw, maar ook bij renovaties gelden er diverse eisen met betrekking tot 
onder andere goede isolatie en het technisch bouwsysteem.  
 
De Rijksoverheid heeft besloten zelf het goede voorbeeld te geven voor wat betreft de 
duurzaamheid van gebouwen en heeft voor de eigen panden diverse eisen opgesteld met 
betrekking tot duurzaamheid. Zo hebben de panden minimaal energielabel C, moet er 
energiezuinige verlichting worden toegepast en moet door gemeenten vanaf 2015 alles duurzaam 
worden ingekocht. Ongeveer een derde van de kantoren in Nederland wordt gebruikt door de 
Rijksoverheid, gemeenten en provincies. 
 
In het Nederlandse Energieakkoord voor duurzame groei (SER, 2013) zijn korte- en 
langetermijnafspraken gemaakt met als doel een toekomstbestendig energie- en klimaatbeleid. 
Onder deze afspraken vallen een besparing van het energieverbruik met gemiddeld 1,5% per jaar, 
een reductie van het jaarlijkse energieverbruik van 20% in 2020 door bedrijven (t.o.v. 2013), en een 
toename van hernieuwbare energieopwekking van 4% in 2013 naar 16% in 2023 (decentrale 
duurzame energie). 
 
Voor utiliteitsgebouwen is al langere tijd in de Wet Milieubeheer vastgelegd dat energiebesparende 
maatregelen met een terugverdientijd van minder dan vijf jaar uitgevoerd dienen te worden. Om de 
afspraken uit het Energieakkoord voor duurzame groei te kunnen realiseren, is de Wet Milieubeheer 
verder aangescherpt: er zal strenger worden gecontroleerd op het toepassen van 
energiebesparende maatregelen.  
 
De gestelde doelen en ambities hebben bijgedragen aan veel innovatieve oplossingen in de markt. 
Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft een aantal mogelijkheden op een rij gezet voor de 
invulling van de energievraag om aan de doelstellingen met betrekking tot emissiereductie te 
voldoen (Ros en Schure, PBL, 2016; zie figuur 9).  
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Bij een reductie van 80% emissie in 2050 (ten opzichte van 1990), zal het aandeel fossiele brandstof 
grotendeels vervangen moeten worden door windenergie, zonnestroom, omgevingswarmte en 
biomassa. Als een reductie van 95% moet worden behaald, zal het aandeel fossiele brandstoffen 
echter nog veel verder moeten dalen (Ros, 2016). In het rapport komt naar voren dat het hoe dan 
ook nodig is om in de toekomst grootschalig biomassa om te zetten in groen gas en/of 
biobrandstoffen, ook windenergie zal een nog belangrijkere rol gaan spelen en ingeschat wordt dat 
in de bouw elektrische warmtepompen van groot belang zullen worden.  
 
 

7.6 Samenvatting economie, ecologie en omgeving 
Er lijkt een wereld te ontstaan met een groep rijke, hoger opgeleide mensen en een grote groep met 
een lagere opleiding, minder kans op werk en daardoor minder inkomsten. Ondanks dat de 
ideologie achter circulaire economie gericht is op het bevorderen van rechtvaardige eigendom en 
inkomen blijkt de (neo)liberale economie van vrije krachten toch onevenredig sterk te zijn  Om dit 
gat tussen arm en rijk te dichten speelt op een aantal plekken (Finland, Zwitserland en Utrecht) het 
idee om een basisinkomen in te voeren. Het is nog niet duidelijk wat dit zal opleveren of kosten, wel 
is het duidelijk dat in de komende jaren de leeftijd-gerelateerde uitgaven (zorg en pensioenen) sterk 
zullen toenemen. Een andere trend op het financiële vlak die de komende jaren zal doorzetten is de 
deeleconomie. Naar verwachting zullen ook bedrijven steeds vaker voorzieningen gaan delen en 
gebruik gaan maken van crowd-funding. De meeste van deze trends hebben geen directe invloed op 
kantoorhoudende organisaties. Wel kan het tot gevolg hebben dat er aanspraak gemaakt wordt op 
de maatschappelijke betrokkenheid van organisaties door banen te creëren voor mensen met een 
lagere opleiding. Institutionele kaders zullen geslecht moeten worden. Zoals dat eerder in Duitsland 

Figuur 14 : Opties voor de invulling van de energievraag in 2050 uitgaande van de ambitie om 80% emissiereductie te behalen 
ten opzichte van 1990 (Uit: Ros, 2016, p. 11). 
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gebeurde volgt nu Nederland, maar zullen ook ander Europese landen moeten volgen. Met het oog 
op de interne Europese markt is een level playing field van belang. 
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8 POLITIEK, OVERHEID EN OVERLEGSAMENLEVING 
Begripsbepaling: rol van overheid, sociale partners in complexe wereld van werk 
 

8.1 Issues 
› Poldermodel en politiek primaat? 
› Overheid: zelfsturing van burgers? 
› Europa 
› Nieuwe ordeningen, nieuwe rollen? 
 
Om zinvol iets over de toekomst te zeggen moeten wie iets over de rol van de overheid in heden en 
verleden opmerken. Parlementaire democratie is nog niet zo oud maar ogenschijnlijk volwassen en 
passend voor een open en vrije samenleving in vergelijking met bestuursvormen en –praktijken in 
andere landen. De ontwikkeling van de verzorgingsstaat (Idenburg 1983) en de discussie over de 
betaalbaarheid daarvan hebben tot standpunten en praktijken geleid waarin de overheid zich terug 
lijkt te trekken. 
Schillemans en Frissen (2014) stellen zich de vraag “wat de relatie is tussen het al dan niet 
terugtreden van de overheid en de burger. De wat naïeve vooronderstelling zou zijn dat de 
terugtredende staat ‘ruimte’ maakt voor de burger, die dan ook ‘meer’ kan doen”. Heeft de 
overheid de rol van normstellen, regelaar van institutionele verhoudingen, beschermer van 
grondrechten? In zijn laatste boek Het geheim van de laatste staat pleit Frissen(2014) voor het recht 
van de individuele burger van geheimhouding en daarmee aan gebrek van een alomvattende 
transparantie. Terug naar Schillemans en Frissen die aan het eind van hun essay behartenswaardige 
vragen en beelden oproepen over de verhouding tussen overheid en burger: “Juist een 
terugtredende overheid kan bijvoorbeeld een groot beroep doen op ‘normatieve regulering’ om 
burgers er geheel vrijwillig toe aan te zetten het goede (volgens de overheid) te doen. Bovendien 
zorgt de decentralisatie van taken ervoor dat de overheid in letterlijke zin dichterbij komt en dus, 
bijvoorbeeld in vraagstukken van zorg aan huis, ook de woonkamer en het sociale netwerk van 
mensen ingaat. Aan de andere kant geldt bovendien dat als de burger meer ruimte krijgt, hij die 
ongetwijfeld naar eigen inzicht inzet. Dat kan tot geheel andere uitkomsten leiden dan beoogd door 
een overheid die uitgaat van de ‘eigen kracht’ van mensen“. 
 
In een opstel over de toekomst van bestuursrecht in een complexe digitale samenleving schetst 
Buijze (2015) twee scenario’s: een overheid in de control- rol of als facilitator van de 
gemeenschappelijk governance. Zijn concludeert “als moderne technieken een meer horizontale 
relatie met burgers eindelijk tot een reële mogelijkheid maken, dan moet het bestuur een 
goedwillende regisseur zijn, geen antagonistische controleur”. 
 
De ontwikkelingen van Europa en in de lidstaten kunnen ook alle kanten op, toenemende 
euroscepsis en onderhuids nationalisme doen vermoeden dat er vandaag of morgen wel een andere 
vorm van Europees bestuur gaat komen. Deregulering, terugtrekking of juist meer Brusselse sturing? 
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Het wankel evenwicht is een reflectie van de beargumenteerde visies versus de ‘onderbuikgevoelens 
over hoe het gaat en ongenoegens die daarmee samenhangen.  
De effecten op de arbeidsmarkten kunnen groot zijn, evenals die van de technologie op de 
ontwikkeling van arbeid groot kunnen zijn. Nieuwe ordeningen leiden tot nieuwe rollen voor 
overheden en burgers en van alle instituties daartussen. Rode draad blijft de ontwikkeling van 
opvatting over hoe een goede toekomst bereikt kan worden. Wat is ‘goed’ en wat is nodig om dat te 
verwezenlijken? 
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9 MAATSCHAPPIJ EN CULTUUR 

Begripsbepaling 

Maatschappelijke trends zijn veranderingen, gerelateerd aan samenleving, cultuur en 
gewoonten in een samenleving. Ze vinden vaak hun oorsprong in waardenpatronen die 
samenhangen met ideologie, religie of nationale identiteit. 

 

9.1 Issues 
› Globalisering en enige effecten van globalisering 
› Authenticiteit, identiteit en de behoefte aan een (digitaal) geheugen. 
› Cultuur, waarden, angst en zorgen over de samenleving 
 

9.2 Globalisering 
Globalisering is een proces van wereldwijde economische, politieke en culturele verwevenheid (SER, 
2008). Mensen reizen over de hele wereld en komen daarnaast via de media en ICT-technologie snel 
en gemakkelijk met elkaar in contact. De internationale handel in goederen en kapitaal over de 
wereld wordt steeds gemakkelijker en is in de afgelopen decennia flink toegenomen. Tussen 1980 
en 2005 is het aandeel van ontwikkelingslanden in de totale wereldhandel flink gegroeid van 22 naar 
32 procent (SER, 2008). De Wereldbank verwacht dat dit aandeel in 2030 verder is gestegen naar 45 
procent.  
 
In de ranglijst met de 2000 grootste bedrijven van de wereld in 2015 (Forbes Global 2000, 2015) 
komt naar voren dat de Verenigde Staten in 2015 het grootste aantal grote bedrijven heeft, maar 
dat China een grote groeispurt heeft gemaakt en inmiddels Japan voorbij is gestreefd in aantal grote 
bedrijven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 15: Overzicht van de grootste bedrijven verdeeld over de wereld (Forbes Global 2000, 2015). 
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Hoewel sommige landen meer in opkomst zijn in de wereldeconomie, en de (relatieve) handel van 
andere landen minder wordt, is het duidelijk dat algemene verwevenheid tussen landen over de 
wereld toeneemt.  Maar organisaties werken steeds meer met elkaar samen over de landsgrenzen 
heen. Verdragen als TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) en CETA (Comprehensive 
Economic and Trade Agreement) waarover onderhandeld wordt moeten condities scheppen voor 
betere samenwerking, maar zijn ook onderwerp van controverse. De mogelijke winst in 2027 tekent 
zich af in economische groei en betere kansen op de arbeidsmarkten voor zowel hoog- als 
laagopgeleiden (Francois, 2013). De Voorspelde winst: “gains on the level of GDP per capita from 0.5 
to 4.0% for the EU and a similar span for the US”. Als dit een zekerheid was zou menigeen hier 
voortekenen. De controverse zit in de effecten die het opheffen van bepaalde barrières voor milieu, 
natuur, baanzekerheid, voedselveiligheid met zich meebrengen.  
 
Ongeveer 12 procent van het Nederlandse bedrijfsleven is actief op internationale markten middels 
het importeren of exporteren van goederen (CBS, 2016b). Hoewel slechts 2% van de bedrijven in 
Nederland multinationals zijn, zorgen zij voor ruim 40% van de banen in het bedrijfsleven (CBS, 
2015). Deze multinationals zijn goed voor ruim 80% van de internationale handel in goederen in de 
Nederlandse bedrijfseconomie. De belangrijkste afzetmarkten voor Nederland zijn Duitsland en 
België, maar ook de rest van de EU en de Verenigde Staten zijn belangrijke afzetmarkten voor 
bedrijven in Nederland. Ook import komt voornamelijk uit Duitsland en België, maar onder andere 
ook uit China, Noorwegen en Rusland.  
 
Internationale handel is een factor met een positieve invloed op de bedrijfsgroei. Uit onderzoek van 
het CBS (2016b) blijkt dat organisaties die internationaal handel drijven ruim 6% meer groeiden dan 
bedrijven zonder internationale handel in de periode van 2010-2013. Een verklaring die wordt 
genoemd is de mogelijkheden die dergelijke bedrijven hebben om buitenlandse (groei)markten op 
te zoeken. Ook is het mogelijk dat deze bedrijven producten of diensten goedkoop in andere landen 
laten ontwikkelen of uitbesteden en daarmee competitiever zijn (Trebilcock en Howse, 2005 in CBS, 
2016b).  
 
Hoewel multinationals veel banen en handel creëren, zijn er ook schaduwkanten te noemen (CBS, 
2015). Zo is er kans op baanverlies in Nederland als een bedrijf besluit taken te outsourcen 
(Bongard, 2011; Möhlmann en Groot, 2013 in CBS, 2015). In een onderzoek met betrekking tot 
globalisering, waarin gebruik werd gemaakt van data uit 1996-2005, werd geconcludeerd dat 
globalisering niet op al het werk invloed lijkt te hebben, maar vooral op specifieke taken en banen 
(Akçomak, 2010). Vooral fysieke taken kunnen gemakkelijk losgekoppeld worden van de andere 
taken van individuele medewerkers. Daarmee worden deze relatief makkelijk uitbesteed aan minder 
dure arbeidskrachten in andere landen. In de studie wordt de tendens gezien dat vooral 
laaggeschoolde medewerkers met baanverlies worden geconfronteerd als gevolg van globalisering, 
terwijl hoogopgeleide medewerkers eerder profiteren van de veranderingen op arbeidsgebied 
(Akçomak, 2010).  
 
 
Onder invloed van globalisering en gestimuleerd door technologische ontwikkelingen, worden 
organisaties en werkcondities steeds flexibeler. Vaak wordt dit ook gedreven doordat bedrijven 
competitief willen zijn en zoeken naar een verlaging van de (productie)kosten zodat er een optimale 
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winst kan worden behaald. Voor medewerkers in hoge lonen landen kan dit, zoals hiervoor 
genoemd, meer baanonzekerheid betekenen en leiden tot outsourcing of een flexibilisering van 
contracten, met als gevolg minder zekerheden en een versobering van arbeidsvoorwaarden 
(Caldbick, 2014).  
 
Een ander element dat globalisering met zich meebrengt in de werkomgeving is een steeds grotere 
mate van diversiteit qua culturen en talen. Literatuur lijkt te wijzen op een positief verband tussen 
creativiteit en multiculturele ervaringen, in het bijzonder het wonen in het buitenland (Maddux, 
Galinsky & Chiu, 2008; Maddux & Galinsky, 2009). Taalverschillen kunnen echter ook een risicofactor 
zijn op de werkvloer. Naast communicatieve misverstanden, kunnen arbeidsongevallen toenemen 
als gevolg van taalproblemen. Uit een analyse van ernstige ongevallen waarbij meldingsplicht geldt 
(blijvend letsel, ziekenhuisopname of overlijden), blijkt dat bij ruim 9% van niet-Nederlandse 
slachtoffers ‘onvoldoende kennis van de voertaal’ wordt gemeld, terwijl dit slechts 0,3% betreft bij 
Nederlandse slachtoffers (Smith, Uitendaal & Hoeben, 2014).  
Omdat er wereldwijd door organisaties zal worden geïnvesteerd in technologieën die productiviteit 
stimuleren en arbeid besparen, zodat zij concurrerend kunnen blijven, kan dit als consequentie 
hebben dat er uiteindelijk minder werk voor mensen overblijft (Wilpert, 2009). Volgens Wilpert 
moet er goed nagedacht worden en meer bewustwording komen over een aantal belangrijke 
domeinen als gevolg van hiervan: 
 
› De distributie van werk nationaal en internationaal. Een meer zinvolle en rechtvaardige verdeling 

van werk kan een reductie van werk inhouden per persoon, met aandacht voor omscholing om 
een balans in nodige kwalificaties te behouden. Daarnaast kunnen andere waardevolle activiteiten 
bij werk worden betrokken die op dit moment nog niet tot betaalde activiteiten vallen (zoals 
mantelzorg, vrijwilligerswerk). 

› De opbrengst van werk moet worden heroverwogen, zodat dit in de toekomst niet alleen ten deel 
valt aan diegenen die nog (voldoende) werk kunnen vinden. Als voorbeeld wordt het 
basisinkomen genoemd. 

› Er dienen concepten te worden ontwikkeld om zinvol en zelfstandig de verkregen “eigen” tijd in te 
vullen. Dit in verband met de verwachte afname van de traditionele werktijd die in principe niet 
autonoom wordt ingevuld.  

 

9.3 Enige effecten van globalisering 
De globalisering zorgt ook voor een globale arbeidsmarkt; medewerkers hebben de mogelijkheid 
waar in de wereld aan de slag te gaan. Hierdoor zullen mensen met verschillende culturele 
achtergronden op dezelfde locatie met elkaar samen werken. Dit brengt uitdagingen met zich mee, 
omdat mensen van verschillende culturen en etnische achtergronden verschillende behoeften 
kunnen hebben en op andere manieren op situaties en elkaar zullen reageren. De groeiende 
diversiteit van de samenleving in Nederland is ook terug te zien in de voorspellingen van het CBS (zie 
figuur 11, en zie ook paragraaf 6.2) 
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In eerste instantie zal vooral in de grote steden en randgemeenten het aantal allochtonen 
toenemen. Daarna zal zich dit meer verspreiden naar de omliggende gemeenten (Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu, 2010). En hoewel samenwerken met mensen met verschillende 
achtergronden specifieke uitgagingen met zich meebrengt, blijkt diversiteit goed te zijn voor het 
bedrijfsbelang (Bijma, 2009). Het opent nieuwe afzetmarkten, stimuleert de creativiteit en innovatie 
in de organisatie en zorgt voor meer betrokkenheid. Hoewel er ook wel een aantal kanttekeningen 
bij dit rooskleurige verhaal te maken zijn: diversiteit leidt niet per definitie tot betere 
bedrijfsresultaten (van der Wolk, Brugman, Dekker, & Oeij, 2008). En de de facto ondersteuning van 
diversiteit is tussen 2013 en 2015 afgenomen (SCP, 2015, Vraag naar arbeid in 2015) hetgeen blijkt 
uit minder prioriteit voor investering in scholing en arbeidsvoorwaarden, minder prioritiet voor het 
aantrekken van niet westerse migranten en vrouwen aan de top. Tussen 2007 en 2013 nam het 
aandeel bedrijven dat van-werk-naar-werk activiteiten heeft ingezet af. Immigratie blijft het 
grootste probleem stelt het SCP (2016)  
 
Maar hoe hebben culturen een invloed op de werkvloer? Er zijn bijvoorbeeld verschillen in hoe 
familiebanden worden ervaren; hoe groot de rol is van de familie heeft in verschillende culturen een 
andere invloed op hoe mensen zich gedragen op de werkvloer. Als de familie erg belangrijk is, zal dit 
er eerder voor zorgen dat het werk lijdt onder de privé situatie. Terwijl in culturen waar de familie 
minder belangrijk wordt gevonden, de familie eerder zal lijden onder het werk. Over de rol die 
religie heeft op de manier waarop mensen zich gedragen op de werkvloer is weinig bekend (Javidan 
& Dastmalchian, 2009). Ook de veranderingsbereidheid is zeer belangrijk voor organisaties. Haworth 
(2015) vertaalt de vijf culturele waarden van Hofstede (Hofstede, 2015) naar de bereidwilligheid van 
verschillende nationaliteiten om te veranderen. Om een veranderingsproces te laten slagen is het 
dus belangrijk om je in te leven in de betreffende cultuur en de veranderingsstrategie daar op aan te 
passen. 
 

9.4 Authenticiteit, identiteit  
Mensen verschillen niet alleen in hun waarden en opvattingen op basis van hun afkomst, maar ook 
de tijdgeest heeft invloed op wat mensen belangrijk vinden. De Futureagenda (2015) beschrijft een 
langlopende trend richting fysiek, psychologisch, individueel en sociaal welzijn. Mensen realiseren 
zich steeds meer dat identiteit gevormd kan worden door je bezittingen, door hoe je leeft, wat je 
gelooft, wie je bent. Ook hebben mensen steeds meer behoefte aan authenticiteit. Ze willen weten 
waar dingen vandaan komen en of ze deze kunnen vertrouwen. Hierdoor ontstaat ook een hang 
naar personalisatie ten opzichte van alle standaard producten (Watson). Dit kan leiden tot 

Figuur 16: Ontwikkeling etnische samenstelling van de Nederlandse bevolking 2010-2040 (Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu, 2010). 
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burgerschap van een grote wereldsamenleving tot en met radicalisering in de kleinst 
fundamentalistische cellen. Onvoorspelbaarheid van gedrag is hiervan een gevolg. Ongefundeerd 
vertrouwen in ‘de mensheid’ lijkt af te nemen terwijl de oproepen voor solidariteit toenemen en 
beelden daarvan in de media breed uitgemeten worden.  
 
Op het werk zijn daarvan de gevolgen zichtbaar. Cole, Oliver, and Blaviesciunaite (2014) stellen dat 
werk en privé steeds meer door elkaar heen lopen. Consequenties hiervan in de werkorganisatie zijn 
“vlakkere organisaties”, “vervagende grenzen tussen departementen en functies” en “vergrote 
flexibiliteit”. Doordat mensen minder op kantoor komen, zullen ze ook minder actief betrokken zijn 
bij bijvoorbeeld de duurzaamheid van het kantoor. 
 
Als tegenhanger dat werkomgevingen steeds onpersoonijker en anoniemer worden, zien we een 
expliciet behoefte om groepsidentiteit inde werkomgeving aandacht te geven terwijl door de clean 
desk policy en het nieuwe werken medewerkers hun eigen of de groepsidentiteit vaak niet meer 
kunnen uiten.  
 

9.5 Cultuur, waarden, angst over de samenleving 
“In veel westerse landen heerst er een gevoel dat het de verkeerde kant opgaat”. Met deze zin 
opent het boek Societal Pessimism (Steenvoorden 2016) dat poogt meer inzicht te krijgen in de 
bezorgdheid over de samenleving onder burgers.  
“Jongeren zijn over het algemeen gelukkig en tevreden met hun leven. Van de 12- tot 25-jarigen 
geeft 90 procent aan gelukkig te zijn, 89 procent zegt tevreden te zijn met het leven dat men leidt. 
Slechts 2 procent is ongelukkig of ontevreden(CBS, Beleving 2016). 
 
Op de agenda van maatschappelijk problemen staat immigratie hoog 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Twee uitersten worden geschetst die gaan over de grote boze buitenwereld en geluk in de kleine 
eigen kring van familie en vrienden. Een goede bron om de vinger aan de pols te houden is het 
Continu Onderzoek Burgerperspectieven (Den Ridder, SCP, 2016).  

Figuur 17 Overzicht maatschappelijke problemen (Den Ridder et al Burgerperspectieven, 2016)   
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Uit de Eurobarometer blijkt dat Nederlanders in internationaal verband positiever zijn over de 
ontwikkeling van ons land dan anderen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ten aanzien van inkomensverschillen is er over de gehele linie een licht stijgend optimisme. Maar dit 
is kwetsbaar. Het positieve zelfbeeld van Nederland kan gemakkelijk omslaan. Gelet op de hoge 
werkloosheid in landen uit het “rechter rijtje” van figuur 15 kan dat positieve beeld van Nederland 
een aanzuigende werking op werkzoekenden uit andere landen tot gevolg hebben. Omdat 
immigratie op nr 1 staat van de maatschappelijke problemen zal protectionisme de kop op steken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figuur 15 Nederlanders positiever dan gemiddeld,  bron: Den Ridder et al Burgerperspectieven, 2016 

Figuur 16 Den Ridder et al Burgerperspectieven, 2016 
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Immigratie en andere onzekerheden maken een hang naar de stad groot. De UN voorspelt dat in 
2050 75% van de bevolking in steden leeft (UN 2011) De stadseconomieën worden ‘service-
economies’ waarin groepen burgers (creatieve) diensten aan elkaar leveren of uitruilen terwijl 
andere groepen kennis produceren. Agrarische en industriële productie verliezen aanzien en 
omvang. Urban farming (voorzien in eigen voedselproductie) is een veelbesproken onderwerp maar 
voorziet cf. enigszins gedateerde schattingen uit 2000 (Armar Klemesu, 2000) slechts 20% van de 
wereldbevolking van voedsel. 
Van steden wordt verwacht dat ze een grote rol gaan spelen en zich dus sociaal, technisch en 
ecologisch ander moeten gaan organiseren. Daarvoor zijn concepten als Smart Cities in ontwikkeling 
(Anttiroiko, 2014). Of deze steden zich organisch ontwikkelen of cf. een vooropgezet plan is 
onduidelijk. Maar één ding is zeker er zal werk uit voortkomen: zowel laaggeschoold als 
hooggeschoold. 
 
Toekomst van de veiligheid 
In een rede ter gelegenheid van de opening van het academisch jaar 2014 – 2015 stelt de bekende 
hoogleraar Beatrice de Graaf de vraag “Waar zijn wij bang voor?” (de Graaf 2014). Aan het eind van 
een poging om met een religieus-theologische benadering van veiligheid een antwoord te geven 
concludeert zij: “…veiligheid is een middel. Er zijn andere waarden en principes dan veiligheid alleen. 
Veiligheid moet dus altijd worden begrensd, en wellicht zelfs ondergeschikt worden gemaakt aan 
andere waarden die er toe doen, zoals vrijheid, gelijkheid, ontplooiing, emancipatie of ook 
economische vooruitgang”.  
Deze benadering stelt mensen centraal, of dat nu op de arbeidsmarkt is of bij de ontwikkeling van 
kunstmatige intelligentie. 
 

9.6 Conclusie maatschappij en cultuur 
Voor kantoorhoudende organisaties is de samenwerking een uitdaging. Het gebrek aan 
samenwerking, of wellicht de hoge verwachtingen dat mensen uit zichzelf zullen samen werken 
creert een voedingsbodem voor literatuur die stelt dat de ontwikkeling van sociale en 
samenwerkingvaardigheden de grootste uitdaging voor bedrijven is. Aan de ene kant doordat 
organisaties steeds meer internationaal zaken doen, maar ook doordat mensen met steeds meer 
verschillende culturen en achtergronden binnen de organisatie kunnen komen werken onstaat een 
situatie dat veel menselijke energie gaat zitten in het begrijpen van en communiceren met elkaar of 
in het mogelijkmaken en faciliteren van die samenwerking. Daarnaast kan door de geeiste grotere 
flexibiliteit en doordat mensen bedenken hoe daar mee om te gaan (bv door minder naar kantoor te 
komen of door zzp’er te worden) de binding met de organisatie (committment, engagement) 
afnemen of zelfs binnen de organsiatie zelf fragmentatie optreden. Dat gaat gepaard met een gevoel 
van onzkerheid en onveiligheid. Arbeidsprodcutiviteit blijft laag en in veel sectoren is er een 
(gemakkelijke) roep om beschikbare resources beter te laten renderen (productiviteitsgroei!). De 
druk om te presteren voor een welvaarts-/ welzijnszekere toekomst (als onderdeel van de westerse 
kapitalistische ideologie) wordt her en der bekritiseerd en soms weerstaan door het welhaast 
romantische verlangen naar een prefinanciele wereld (Goetzmann, 2016) waarvan groen, gezond en 
delen trefwoorden zijn .  
Dat wenkende beeld lijkt verre van de dagelijks belevingswereld te staan. In een poging “het beste 
ervan te maken” lijkt het dat mensen steeds meer behoefte krijgen aan fysiek, psychologisch, 
individueel en sociaal welzijn, ofwel een gezonde gemeenschap. Om mensen aan te trekken, te 
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boeien en te binden is het belangrijk om hier rekening mee te houden.Dat vraagt om verantwoord 
ethisch werkgeverschap ook in 2025, en waarschijnlijk ook daarna. De vraag naar “wat kan, wat 
mag, wat moet in werk en werkomgeving?” is daarom de centale vraag bij het nadenken over de 
toekomst van werk.  
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