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Voorwoord

Vraag jij je weleens af hoe snel de wereld om je heen verandert 

en wat dat voor jouw leven en werk betekent? Maak je je wel-

eens zorgen of je baan over vijf of tien jaar nog bestaat?

In de afgelopen tien jaar heb ik deze vragen aan honderden perso-

nen gesteld die ik tegenkwam tijdens mijn presentaties, oplei-

dingstrajecten en advieswerk. En gek genoeg kwam daar niet altijd 

een antwoord op. Natuurlijk, zo’n 30% van hen is druk bezig met 

zijn of haar toekomst en ziet steeds weer nieuwe uitdagingen en 

kansen om in beweging te komen. De andere 70% daarentegen 

vindt de vraag heel relevant, maar maakt geen werk van het ant-

woord. Te druk, moe van steeds weer verandering, geen uitnodi-

gende omgeving.

Ik heb dit boek geschreven voor de medewerkers, professionals, 

werknemers (of hoe je jezelf ook noemt) die behoren tot die 70%. 

Voor jou dus. Mijn ambitie is om je te laten ervaren dat het de 

moeite waard is om af en toe stil te staan bij de toekomst en stap-

pen te zetten die je inspireren en motiveren. Ik nodig je uit om 

door dit boek te bladeren en daar te beginnen waar jij energie van 

krijgt. Ik val je niet lastig met theorie, literatuur of ingewikkelde 

modellen. Wel met praktijkvoorbeelden, vragen en kleine 
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v o o r w o o r d 

opdrachten. Als kleine duwtjes in de rug, een stimulans om in 

beweging te komen.

Jij en ik brengen een groot deel van ons leven door met wat we 

doorgaans ‘werk’ noemen. Werk is plezier en draagt bij aan wie je 

bent. Daarom richt ik me met dit boek vooral op jouw werksitua-

tie en hoe je daarin zelf, zo veel als dat kan, je eigen toekomst 

maakt. Met gebruik van alle talenten die je in je hebt. Doe je mee?

Haarlem, januari 2020

Frank Kwakman
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hoofdstuk 1

Hoe verandert jouw werk?

Maak jij je weleens zorgen of jouw baan over vijf of tien jaar 

nog bestaat? Het is misschien een cliché, maar de wereld 

lijkt sneller te veranderen dan ooit. We hebben te maken met 

hogere eisen van burgers, klanten en consumenten, een toene-

mende druk om slimmer te werken en steeds weer nieuwe tech-

nologie die ons bij dit alles moet helpen. Het is maar een greep uit 

alles wat er om je heen gebeurt. Met als conclusie: jouw wereld en 

werk veranderen. 

Onderzoek wijst uit dat als gevolg van al deze veranderingen 30% 

van de banen binnen nu en tien jaar zal verdwijnen. Bovendien zal 

van meer dan de helft van alle banen de inhoud fundamenteel ver-

anderen. Net zoals er de afgelopen jaren nieuwe functies zijn ont-

staan – denk aan maaltijdbezorger, data-analist, afval- en milieu-

adviseur, webshophouder en dronepiloot – zullen er ook functies 

verdwijnen. Voorbeelden daarvan die links en rechts genoemd 

worden zijn: reisagent, tolk, postbode, geldloper en accountant. In 

het straatbeeld zijn de fotozaak, de videotheek en het postkantoor 

voorgoed verdwenen. En als je leraar, politieman of administratief 

medewerker bent, kun je nu al bedenken dat het toenemende 

gebruik van computers en data je werk binnen de kortste keren 

stevig zal veranderen. 
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Deze veranderingen zijn onomkeerbaar en bieden tegelijk veel 

kansen om bij jezelf andere talenten te ontdekken en ontwikke-

len, en op die manier mee te blijven doen en van betekenis te zijn. 

In dit hoofdstuk nodig ik je daarom uit om aandacht te besteden 

aan vragen als: hoe toekomstbestendig is jouw baan? In hoeverre 

ken je je eigen talenten? En: wat wordt jouw actieplan naar de toe-

komst? Door na te denken over deze vragen, creëer je voor jezelf 

een springplank naar een veranderde werksituatie die je niet over-

komt, maar die je zelf meebepaalt. 

1.1 Hoe toekomstbestendig is jouw baan?

Bestaat jouw baan over tien jaar nog? Deze vraag is voor veel 

medewerkers actueler dan ooit. ‘Een leven lang leren’ was ooit  

een mooi adagium, nu is het echt noodzakelijk daar werk van te 

maken om wendbaar en breed inzetbaar te zijn. Daarbij is het niet 

de vraag of je hele baan wel of niet verdwijnt, maar welke activi-

teiten daarbinnen aan verandering onderhevig zijn.

De belangrijkste ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
Voordat je je eigen baan onder de loep neemt, is het belangrijk te 

weten welke ontwikkelingen zich in en rond werk voordoen. Daar 

is de laatste tien jaar veel over gezegd en geschreven. Ik maak hier 

onder andere gebruik van de factoren die Lynda Gratton, hoog-

leraar aan de London Business School, een paar jaar geleden 

beschreef in haar boek The shift. The future of work is already here. 

Volgens haar zullen deze factoren (‘forces’) het werk van de toe-

komst bepalen en een grote impact hebben op de wijze waarop 

organisaties te werk gaan om succesvol te blijven. 

Binnenwerk Jouw werk?.indd   12 16-12-19   16:48



1 :  h o e  v e r a n d e r t  j o u w  w e r k ?

13

In het kader zijn de zeven factoren die ons werk (gaan) beïnvloe-

den op een rijtje gezet. Wat betekenen ze voor jouw werk en orga-

nisatie?

zeven factoren die ons werk (gaan) beïnvloeden 

•	Technologie: mensen zijn met elkaar verbonden via mobiele 

telefoons en internet. Via de cloud worden goedkope servi-

ces geboden en veel werk wordt geautomatiseerd met 

behulp van computers en robots. 

•	 Economie: onder invloed van toenemende digitalisering  

wijzigen bedrijven en overheden hun businessmodellen. Er 

worden nieuwe concepten, producten en diensten ontwik-

keld om van betekenis te blijven voor klanten, burgers en 

consumenten.

•	Globalisering: opkomende economieën gaan zowel innova-

tieve als goedkope producten bieden. Werk is steeds minder 

aan één plek gebonden en tegelijk ontstaan er mega-steden 

waar vanuit wordt gewerkt.

•	Demografie: de generatie van de babyboomers verlaat 

binnen een paar jaar de arbeidsmarkt en laat enorme ken-

nisgaten vallen. De nieuwe generatie wordt waarschijnlijk 

ouder, maar zal naar verwachting minder welvarend zijn.

•	Maatschappij: de individualisering zet door en werk vindt 

vanuit huis of in kleine ‘hubs’ plaats. Tijd voor het gezin 
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wordt belangrijk, evenals autonomie en vrijheid. Meer 

mensen werken als freelancer en digital nomad. 

•	 Energie: het energiegebruik neemt toe, de wereld warmt 

op en er treedt klimaatverandering op. Goederen worden 

steeds vaker in thuismarkten geproduceerd. Transport en 

reizen worden zoveel mogelijk vervangen door lokaal en 

online (thuis)werken.

•	Milieu: uitputting van grondstoff en en zorg over het klimaat 

bepalen in toenemende mate de agenda van bedrijven en 

overheden. Duurzaamheid, welzijn en zingeving worden de 

nieuwe sleutelwoorden. 

‘ Er komen steeds meer zorgvragen bij een huisartsenpraktijk 
te liggen, vooral rond ouderen en wijkzorg. Dit vraagt om 
meer inhoudelijke kennis en samenwerking met bijvoorbeeld 
spoedhulp, ggz en thuiszorg.’
– hugo, huisarts

De invloed van dit alles op organisaties en medewerkers is enorm. 

Organisaties moeten een eigen verhaal hebben, aan duurzaam-

heid doen en maatschappelijk relevant zijn. Hun klanten krijgen 

andere wensen en eisen, en constante innovatie is een vereiste. 

Teamwork staat weer hoog op de agenda, evenals gebruikmaken 

van elkaars kennis en talenten. Er komen andere werkarrange-

menten en combinaties van fl exibel en fl ex. 
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Je begrijpt dat de kennis en talenten van jou en je collega’s op alle 

door Gratton genoemde fronten nodig zijn. Misschien ben je help-

deskmedewerker of leidinggevende van een team, of werk je op de 

financiële afdeling. Vrijwel iedereen heeft te maken met steeds 

kritischere klanten, intern of extern, en veelal met toenemende 

concurrentie. Daardoor moet het allemaal sneller, soms goedko-

per, meer gestandaardiseerd en transparanter. Nieuwe mobiele en 

webbased initiatieven zetten de bestaande verkoopkanalen onder 

druk en in een aantal branches – denk aan retail, reisbureaus en 

financiële dienstverleners – ziet men (delen van) de business lang-

zamerhand verdampen. Veel bedrijven ontkomen er daarom niet 

aan om hun bestaande producten en diensten te verbeteren en 

vernieuwen. 

Daarnaast is het zaak de contacten met klanten te intensiveren: 

aan de ene kant door zaken te digitaliseren en selfservicemogelijk-

heden te bieden, terwijl aan de andere kant ook de bereikbaarheid 

en het persoonlijk contact (weer) alle aandacht moeten krijgen. De 

vraag is of jouw organisatie dit allemaal alleen kan doen en of 

daarvoor de juiste talenten en omvang aanwezig zijn. Dus is het 

veelal van belang om samenwerking met collega’s en in de keten 

aan te gaan. 

Realiseer je daarbij dat in deze veranderende markt tegelijk een 

groot tekort aan technische kennis is. Veel schaarse kennis komt 

buiten bedrijven te liggen bij een toenemend aantal zelfstandigen 

en freelancers. Steeds meer informatie is weliswaar via internet 

vrij beschikbaar, maar de behoefte aan specialisatie neemt in veel 

sectoren een enorme vlucht. Denk aan sectoren als energie, ICT en 

vervoer. Deze hyperspecialisten zijn deels te vinden onder een 
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nieuwe generatie medewerkers die hard nodig is, maar zij stellen 

wel hun eigen eisen aan werk en werkklimaat. Het gehele land-

schap van kennis en werk verandert dus ingrijpend. 

Ga eens na wat de belangrijkste ontwikkelingen voor jouw organi-

satie zijn. Kun je er drie noemen en die praktisch vertalen naar de 

invloed op jullie markt, producten en diensten, benodigde exper-

tise en organisatie? En… wat betekent dit voor jouw baan? 

Een voorbeeld. Een technisch bedrijf dat koelsystemen ontwerpt, 

verkoopt en installeert, zal ten minste deze drie ontwikkelingen 

noemen: een tekort aan technici, één systeem voor koelen én ver-

warmen, een standaardoplossing in plaats van maatwerk. Ben jij 

onderhoudsmedewerker bij dit bedrijf, dan staan jou een heleboel 

veranderingen te wachten. Kennis van alleen koeltechniek is niet 

langer toereikend, standaardoplossingen vragen om een samen-

werking met klanten en het onderhoud vindt plaats op afstand. 

Voor het bedrijf zelf betekenen de veranderingen in de markt dat 

er bijvoorbeeld samenwerking wordt gezocht met collega-bedrij-

ven of met een grote speler, dat de verkoop wordt gecentraliseerd 

en medewerkers versneld moeten worden bijgeschoold.

‘ Klanten stellen steeds meer eisen aan de voorkant van software 
en willen ook dat platforms, software en apps snel inzetbaar 
zijn en eenvoudig mee kunnen groeien met nieuwe behoeften.’ 
– yorrick, teamleider softwareontwikkeling
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Analyseer je eigen baan
In hoeverre verandert jouw baan de komende jaren? Loop de vol-

gende vijf punten eens na:

•	 Bedenk allereerst uit welke verschillende activiteiten jouw 

functie bestaat. Zo omvat het werk van een verpleegkundige 

bijvoorbeeld onder meer: handelingen aan het bed, bespreking 

van patiënten, bijhouden van de patiëntgegevens en nacht-

diensten draaien.

•	 Schat per activiteit in of deze de komende drie tot vijf jaar 

gelijk blijft, meer of minder wordt, of een nieuwe invulling 

krijgt. Met percentages kun je de situatie nu en die van straks 

weergeven.

•	 Licht je inschatting per activiteit toe met behulp van drie rede-

nen voor verandering: technologie neemt wel of niet werk uit 

handen (T); menselijk handelen (persoonlijk contact, analyse 

en oordeelsvorming) wordt meer of minder belangrijk (M); of 

vragen van klanten nemen af of toe (K).

•	 Maak een schema – zoals het voorbeeld in het kader voor een 

(fictieve) beveiliger – en stel vast waar in jouw baan zich de 

belangrijkste veranderingen zullen voordoen en wat de belang-

rijkste redenen daarvoor zijn (T, M of K). Diep deze redenen 

waar mogelijk verder uit, bijvoorbeeld door je af te vragen 

welke technologie precies van invloed gaat worden.

•	 Vraag je ten slotte af welke instelling, kennis en talenten er van 

jou gevraagd worden om deze uitdaging in je baan met plezier 

en succes aan te kunnen gaan. 
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voorbeeld: beveiliger

Activiteiten Nu Straks Redenen (T, M of K)

Surveillancerondes 
lopen

50% 40% T+ K-

Aanspreekpunt bij inciden-
ten en informeren politie 
en klanten

15% 15% M

Bediening apparatuur en 
zelf interpreteren beelden

10% 20% T+ M+

Bediening toegangspoorten  
en controle legitimaties

25% 5% T+ K-

Hanteren nieuwe obser-
vatie- en datatechnieken 
(drones, detectoren, big 
data, etc.)

0% 20% T+ M+

In het voorbeeld zie je dat technologie (in de breedste zin van het 

woord) een enorme invloed gaat hebben op het werk van beveili-

gers. De hierover beschikbare brancherapporten laten een breed 

scala aan nieuwe technologie zien, die dit werkterrein drastisch 

gaat veranderen. Door op jouw branche of functie te googelen,  

bijvoorbeeld in combinatie met het woord ‘toekomst’, kom je dit 

soort rapporten en inzichten vanzelf tegen. Kijk maar eens bij ‘de 

leraar van de toekomst’.

Laat je inspireren
Wie het internet op gaat met zoektermen als ‘toekomst van werk’, 

‘nieuwe beroepen‘ of ‘beroepen van de toekomst’ komt heel wat 

informatie tegen uit diverse bronnen. De volgende voorbeelden 

spreken mij aan.
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Voor diverse branches zijn ‘toolkits’ ontwikkeld om na te denken 

over de veranderingen in het werk en de baan van mensen die er 

werkzaam zijn. Zo gebruikt de rijksoverheid de zogeheten Functie 

Impact Analyse (FIA) om functies tegen het licht te houden en ze 

op toekomstbestendigheid te beoordelen (zie: Arbeidsmarkt-

analyse Rijk 2018-2025 en www.rijksoverheid.nl). Kasgroeit, de 

leer- en ontwikkelorganisatie voor de glastuinbouw, geeft in haar 

rubriek ‘Leer de sector kennen’ een overzicht van functies die de 

afgelopen jaren sterk veranderd en verbreed zijn (zie www.kas-

groeit.nl). En voor woningcorporaties is een zogenoemde ‘Arbeids-

markt APK’ ontwikkeld, waarmee je als medewerker een antwoord 

krijgt op de vragen uit het kader (zie arbeidsmarktapk.nl).

nextnow, een initiatief van CNV Vakmensen, geeft in de rubriek 

‘Werk en stage’ een schets van tien banen voor de toekomst, waar-

onder echt nieuwe, maar ook die van kok, docent voortgezet 

onderwijs en verpleegkundige (zie www.nextnow.nl).

arbeidsmarkt apk

•	Wat zijn mijn kansen op de arbeidsmarkt?

•	Hoelang duurt het voordat ik een andere baan zou vinden?

•	Wat zijn mijn kansen over vijf jaar?

•	Wat kan ik doen om mijn positie te verbeteren?

•	Hoe maak ik zelf slimme keuzes in mijn loopbaan?

•	 In welke mate ben ik al proactief bezig?

Binnenwerk Jouw werk?.indd   19 16-12-19   16:48



h o e  z i e t  j o u w  w e r k  e r  s t r a k s  u i t ?

20

Naast deze websites is een scala van sites te vinden van opleidings-

instituten en adviesbureaus die informatie, instrumenten en 

inspiratie bieden om na te denken over de toekomst van jouw 

baan. Voor de zorgsector stuitte ik op XELF, dat helpt bij beeld-

vorming over zorgorganisaties van de toekomst en de nieuwe 

kennis en competenties die daarvoor nodig zijn (www.xelf.nl). 

Beroepen.nl is een site met informatie over uiteenlopende beroe-

pen en ontwikkelingen daarin. Bedrijven als LOI, StudyTube en 

Randstad bieden op hun websites een overzicht van ontwikkelin-

gen op de arbeidsmarkt, veranderingen in functies en nieuwe 

competenties. Ten slotte wijs ik je op het initiatief van NRC voor 

een serie ‘Future of Work’. Op de site nrclive.nl vind je diverse 

opiniestukken over dit onderwerp. 
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voor luxe drukwerk, gepersonaliseerd en in kleine oplage. Dus 
is ook ons machinepark aangevuld met digitale printers en 
hebben we kleinere bestelauto’s.’ 
– dennis, accountmanager drukkerij 
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1.2 Ken je eigen talenten 

In dit boek heb ik het vaak over ‘talenten’, een term die ook in veel 

organisaties wordt gebruikt maar nogal eens verwarring oproept. 

Bij talent denken we meestal aan mensen met een bijzondere 

gave, met een natuurlijk vermogen om ergens heel goed in te zijn. 

Iemand is bijvoorbeeld een voetbaltalent of een zangtalent. Er was 

een tijd dat in organisaties sommige medewerkers wel en andere 

niet als talent werden aangemerkt. De talenten kregen speciale 

programma’s aangeboden, wat een wel heel exclusieve benadering 

was. Tegenwoordig zien we gelukkig dat het besef groeiende is dat 

elke medewerker talenten heeft. En de kunst is deze te herkennen 

en er ruimte aan te geven.

Jouw talenten op het spoor komen
Wat zijn jouw talenten? Op internet zijn allerlei tests te vinden 

om je talent te ontdekken; kijk bijvoorbeeld eens bij www.tma.nl, 

www.roc.nl of www.talentassessment.nl. Dit is maar een kleine 

greep uit het aanbod. Voor sommige tests moet je iets betalen, 

andere zijn gratis. 

Het kader bevat een overzicht met 25 verschillende talenten, 

gegroepeerd in vijf categorieën. Niet om compleet te zijn, maar 

om je een beeld te geven van wat ik bedoel als ik het heb over 

talenten.
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talenten

Muziekinstrument bespelen
Tekenen of schilderen
Toneelspelen
Zingen
Filmen of fotograferen

Een sport beoefenen
Balgevoel
Handig zijn
Uithoudingsvermogen
Dansen

Creativiteit
Organisatievermogen
Ruimtelijk inzicht
Analytisch vermogen
Verbeeldingskracht

Teksten schrijven
Speechen of presenteren
Taalgevoel
Uitdrukkingsvaardigheid
Rijmen of dichten

Een team coachen
Ondernemerschap
Leiderschap
Netwerken
Sociale antenne hebben
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Onder ‘talent’ versta ik een bijzondere eigenschap van iemand die 

hij of zij van nature heeft en zichtbaar wordt door activiteiten die 

hem of haar goed afgaan. Maar in de meeste gevallen betekent dit 

niet dat je er niets voor hoeft te doen. Op Wikipedia vind je een 

mooi voorbeeld van een begaafd violist: deze kan natuurlijk noten 

goed lezen en interpreteren, maar moet ook voldoende doorzet-

tingsvermogen hebben om viool te leren spelen en ook lenige  

vingers, een goed gehoor et cetera. Bovendien geeft een begaafd 

musicus ook een eigen stijl aan de uitgevoerde muziekwerken. 

Kijk nu eens naar de lijst met talenten in het kader. Laat je inspire-

ren door deze voorbeelden en maak een top 5 van jouw talenten. Je 

hoeft je dus niet per se aan deze lijst te houden. Wees zo specifiek 

mogelijk in je beschrijving. Misschien helpen deze vragen:

•	 Welke dingen doe jij zonder dat ze je veel moeite kosten? 

•	 Waar krijg je energie van?

•	 Wat waardeert jouw omgeving in jou?

•	 Bij welke activiteiten raak je de tijd kwijt?

•	 Wat moeten mensen jou niet vragen om te doen?

Check jouw top 5 eens thuis of bij collega’s. Vraag ze bij elk talent 

in hoeverre ze dit herkennen (helemaal – deels – niet) en of ze een 

of twee talenten van jou kunnen noemen die jij niet in je top 5 

hebt opgenomen. Laat je verrassen!

Ik heb de lijst aan mijn zoon Daniël voorgelegd. Hij is zojuist 

begonnen met een studie aan University College in Utrecht. Hij 

koos op de middelbare school een voor hem onhandig pakket 

(lees: niet passend bij zijn talent), omdat hij dacht medicijnen te 

gaan studeren. Gelukkig had hij ook filosofie en klassieke talen 
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(Grieks en Latijn) en leraren met passie voor deze vakken. Hij 

heeft de volgende vijf talenten gekozen: analytisch vermogen, uit-

drukkingsvaardigheid, teksten schrijven, sociale antenne hebben, 

uithoudingsvermogen. In zijn toelichting schrijft hij dat ‘uithou-

dingsvermogen’ voor hem de ontwikkeling van zijn andere talen-

ten mogelijk maakt. Van de talenten waarover hij niet of nauwe-

lijks beschikt, zegt hij dat hij wel dingen uitprobeert, maar die 

daarna zo veel mogelijk uit de weg gaat. ‘Ze kosten me ook veel 

onnodige energie en ik word er humeurig van,’ legt hij uit. Om 

daar onmiddellijk aan toe te voegen dat het kennen van je min-

dere talenten feitelijk ook een talent is. Daniël studeert nu rechten 

en fi losofi e. 

‘ Expertise in mijn eigen vakgebied is niet meer voldoende. 
Naast designkennis vragen mijn klanten ook om ervaring 
met social media, video en print. De markt vraagt van mij om 
specialist te zijn, maar in het werk zelf moet je tegenwoordig 
veelzijdig en fl exibel zijn.’ 
– chaim, freelance digitaal vormgever 

Talenten voor de 21e eeuw
De laatste paar jaar zijn er verschillende lijstjes geproduceerd met 

zogenoemde 21e-eeuwse vaardigheden. Daarmee worden compe-

tenties naar de voorgrond geschoven om succesvol deel te kunnen 

nemen aan onze informatie- en kennismaatschappij, zowel in de 

werk- als in de privésfeer. 
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Deze 21e-eeuwse vaardigheden laten zich goed verbinden met de 

conclusie uit diverse onderzoeken dat een breed scala van banen 

de komende jaren aan verandering onderhevig zal zijn en dat daar 

andere werkzaamheden voor in de plaats komen. Het is niet zo dat 

op grote schaal banen in zijn geheel verdwijnen, maar bij de hui-

dige stand van de technologie kan grofweg 45% van de taken 

binnen een baan geautomatiseerd worden. Bij 60% van de banen 

kan 30% of meer van de werkzaamheden worden geautomati-

seerd. Ook leidinggevenden ontkomen niet aan het verdwijnen 

van taken. Daarvan kan bij hen circa 20% worden geautomati-

seerd.

Dat banen veranderen, betekent dat er een beroep wordt gedaan 

op deels andere competenties dan je misschien gewend was. Het 

lijstje met 21e-eeuwse vaardigheden laat zien waar het daarbij om 

draait.

21e eeuwse vaardigheden

1  Kritisch denken: effectief beargumenteren, beweringen 

analyseren en evalueren.

2  Creativiteit: het bedenken of ontwikkelen van een vernieu-

wend, passend idee of product. 

3  Probleemoplossend vermogen: een probleem vaststellen 

en denkstappen zetten om dit op te lossen. 

4  ICT-basisvaardigheden: het kunnen gebruiken van com-

puters en digitale programma’s. 

5  Computational thinking: het oplossen van problemen met 

hulp van ICT-technieken en -gereedschappen. 
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