
e-WORK

Zal de digitalisering leiden tot massale jobvernietiging 
en zo een (zware) impact hebben op de werkgelegen-
heid? Doemscenario’s (zoals de Oxfordstudie van Frey 
en Osborne van 2013) worden vandaag genuanceerd 
door de aantoonbare opportuniteiten en positieve 
effecten van de digitalisering op de werkgelegenheid. 
Een succesvolle digitale transformatie van een organi-
satie start met visie en leiderschap! Zeven tips.

Hoe digitaal 
wordt de job 
van morgen?

A
nalyses tonen aan dat het gevaarlijk is een direct oorzake-

lijk verband te veronderstellen tussen de technologische 

mogelijkheden en het (negatieve) effect op de werkgele-

genheid. Ook andere factoren spelen een belangrijke rol, zoals 

arbeidskosten, de impact van de regelgeving, de arbeidsmarktin-

stituties en de demografie. Belangrijk is dat we ons niet laten 

leiden door angst. De geschiedenis leert immers dat technologi-

sche revoluties uit het verleden op langere termijn leiden tot 

economische groei waardoor er vandaag meer mensen aan de slag 

zijn dan ooit tevoren.

TIP 1 – GRIJP DE OPPORTUNITEITEN VAN 

DE DIGITALISERING EN TECHNOLOGISCHE 

ONTWIKKELINGEN

De digitalisering zal een grote impact hebben op de economie, 

de tewerkstelling, de arbeidsmarkt, de ondernemingen en hun 

werknemers. Op korte termijn kan dat leiden tot onevenwichten, 

maar die zouden op langere termijn opnieuw in balans komen. 

Studies van Cedefop (www.cedefop.europa.eu) en Citi GPS 

(www.citivelocity.com/citigps/) verwachten de grootste jobaan-

groei (in België de komende tien jaar) in de zakelijke en andere 

diensten, de ICT-sector, de gezondheidssector en de ‘groene 

economie’.

De taakinhoud van veel bestaande jobs zal veranderen, maar weinig 

jobs zullen volledig verdwijnen. Bovendien worden er heel wat 

nieuwe jobs en dus opportuniteiten gecreëerd. Dankzij automatise-

ring nemen computers of robots taken over die gevaarlijk, repetitief, 

zwaar of routinematig zijn, zodat werknemers complementaire taken 

kunnen uitvoeren.

TIP 2 – VERLIES HET (VEROUDERDE) 

ARBEIDSRECHT NIET UIT HET OOG BIJ 

AANPASSINGEN AAN DE NIEUWE DIGITALE 

WERELD

Het bestaande arbeidsrecht is niet aangepast aan de digitale en 

technologische omwenteling. Het overgrote deel van de regels 

dateert van de tweede helft van de vorige eeuw. De nieuwe wet 

over werkbaar en wendbaar werk (BS 15 maart 2017) is onvol-

doende om het volledige arbeidsrecht, en de regels inzake 

arbeidsorganisatie in het bijzonder, ‘future proof’ te maken. 

Zo maakt de technologie het bv. mogelijk om tijd- en plaats-

onafhankelijk te werken (denk aan telewerk), maar het gros van 

de wetgeving steunt nog altijd op het concept ‘tijd’ (input). 

Aan bedrijven het advies: verlies de bestaande wettelijke 

bepalingen van het arbeidsrecht niet uit het oog. Zo zullen door 

Soft skills worden 
almaar belangrijker 
om de interacties 
mens-machine 
en mens-mens te 
faciliteren
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de technologische ontwikkelingen veel functieomschrijvingen of 

jobinhoud veranderen. Maar de werkgever kan niet zomaar eenzijdig 

de essentiële arbeidsvoorwaarden wijzigen, zonder risico op een 

impliciete contractbreuk. Een door beide partijen ondertekend 

addendum aan de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst biedt een 

uitweg. Ook de nieuwe regels inzake privacy (de zgn. Algemene 

Verordening Gegevensbescherming of GDPR) hebben een belangrijke 

impact op het gebruik van de persoonsgegevens in de arbeidsrelatie.

TIP 3 – TACKEL DE DIGITALE UITDAGINGEN VIA 

EEN NIEUWE ARBEIDSORGANISATIE

Denk als bedrijf niet: ‘We hebben de technologie, hoe gaan we ons 

daarrond organiseren?’, maar draai de redenering om: technologie 

is maar één variabele in de globale strategie van de onderneming 

en de arbeidsorganisatie. Het nieuwe werken is het nieuwe orga-

niseren. Om deze organisatorische facelift door te voeren, heeft 

de werkgever verschillende veranderingshefbomen in handen.

TIP 4 – INVESTEER IN MENSELIJK KAPITAAL

‘We are becoming aware that the major questions regarding 

technology are not technical, but human questions.’ Met deze 

bewoordingen kondigde bedrijfsorganisatie-expert Peter Drucker 

al in de jaren 70 de sterk menselijke component van technolo-

gische (r)evoluties aan. De digitale revolutie is 

allesbehalve een uitzondering op die regel.

Digitale tools worden vaak gezien als hét struikel-

blok voor wie zich niet kan aanpassen, vooral dan 

laaggeschoolden, uitvoerders van routinetaken en 

zgn. ‘oudere’ werknemers. Echter, heel wat digitale 

oplossingen helpen bedrijven, en in het bijzonder 

HR-managers, om het menselijk kapitaal op het 

vereiste niveau te houden, op voorwaarde dat ze het 

aandurven om een veranderingsstrategie door te 

voeren, te beginnen bij de top van de organisatie. 

TIP 5 – FOCUS OP DE SKILLS VAN 

MORGEN

Met de opkomst van ‘slimme’ fabrieken beleven we de 

vierde industriële revolutie, gekenmerkt door een onbe-

perkte connectiviteit tussen machines en systemen zowel 

binnen de productieplant als daarbuiten (met klanten, 

partners,…). Ook de werknemer van de toekomst komt 

steeds meer in interactie met machines en moet inspelen 

op de gepersonaliseerde noden van klanten (‘mass custo-

mization’). Die evolutie uit zich in het geleidelijk (soms 
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plots) verdwijnen van functies die intussen gerobotiseerd of geïn-

formatiseerd zijn, door het vrijkomen van tijd voor andere soorten 

taken en door het toegenomen belang van functies die technische 

en vooral sociale vaardigheden vergen. Soft skills, zoals creativiteit, 

emotionele intelligentie en transversale competenties worden steeds 

belangrijker om de interacties mens-machine en mens-mens te faci-

literen. Kandidaten met sterke soft skills worden heel belangrijk voor 

de waardecreatie in de onderneming van de toekomst (zie tabel).

TIP 6 – STIMULEER IEDERS ACTIEVE 

INZETBAARHEID

Iedere organisatie, werkgever en werknemer staat vandaag voor de 

uitdaging om zich voortdurend aan te passen aan de VUCA-omge-

ving (volatiel, onzeker, complex en vaag). Aan de werkgever om zijn 

team te stimuleren om bij te blijven met de maatschappelijke ver-

schuivingen op technisch, digitaal en sociaal vlak en een omgeving 

te creëren die leren stimuleert en ruimte laat voor persoonlijke 

ontwikkeling binnen en buiten de 

organisatie. Aan de werknemers om 

hun inzetbaarheid zelf in handen te 

nemen en zo de polarisering op de 

arbeidsmarkt te vermijden.

TIP 7 – OMARM DE WERKNEMERS VAN 

DE TOEKOMST

En de werknemer? Wat verwacht hij of zij van de ‘digitale’ 

arbeidsrelatie? Vijf grote trends kneden momenteel de 

digitale werkvloer.

1.  De komst van de millennial-generatie (tegen 2025 

goed voor 75% van de actieve bevolking wereldwijd).  

Herdenk uw kernactiviteiten en -initiatieven in functie 

van de groeiende Y-werknemers.

2.  De medewerker wordt overspoeld met digitale tools. 

Voor elke opdracht is er wel een tool beschikbaar. 

Maar die fragmentatie verhoogt het risico op  

fouten, versnippert de informatie.  

Vereenvoudig en zet de meest performante tools in 

op de juiste plaats.

3.  De stem van de werknemer is een belangrijke 

‘business enabler’ (43% van de medewerkers heeft 

ideeën om de kosten te drukken).  

Erken en doe een beroep op de ervaring van de 

medewerkers om de productiviteit te verhogen. 

Stimuleer een bedrijfsklimaat dat creativiteit 

aanmoedigt en respecteert.

4.  HR-beleid moet steunen op feiten en cijfers (in 2015 

stond slechts 24% van de bedrijven echt open voor 

data-analyse, in 2016 was dat al 32%).  

Gebruik HR-analytics om uw beleid efficiënter te 

maken en de ROI van initiatieven te meten.

5.  Het aantal mobiele HR-oplossingen groeit (ook al 

gebruikt slechts 20% van de bedrijven ze).  

Gebruik digitale oplossingen en geef uw medewer-

kers kansen om mobieler te werken.

TOP 10 SKILLS OP DE ARBEIDSMARKT IN 2015 EN 2020
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Bron: Future of Jobs Report, World Economic Forum

In 2020 In 2015

1. Complex Problem Solving 1. Complex Problem Solving

2. Critical Thinking 2. Coordinating with Others

3.  Creativity 3. People Management

4. People Management 4. Critical Thinking

5. Coordinating with Others 5. Negotiation

6. Emotional Intelligence 6. Quality Control

7. Judgment and Decision Making 7. Service Orientation

8. Service Orientation 8. Judgment and Decision Making

9. Negotiation 9. Active Listening

10. Cognitive Flexibility 10. Creativity


