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Inleiding

Voor de zesde keer onderzoeken ABN AMRO en FastFlex de wereld van de 

zelfstandige professionals (zp’ers) in Nederland: hoogopgeleide professionals 

binnen de zzp-groep. Elk onderzoek had een andere focus. In de vorige editie (juli 

2016) was dat: samenwerken in tribes, flexibele inhuur als innovatiebron en 

opdrachtgevers raten via een platform. Zijn onze voorspellingen uitgekomen?

Voorspellingen vorige editie
Toen stelden we vast dat de arbeidsmarkt van de toekomst in niets op de huidige lijkt. Enerzijds zijn er 

technologische en sociale ontwikkelingen binnen nieuwe economische vormen, anderzijds heeft de 

millenial-generatie zo haar eigen ambities. Als gevolg zullen organisaties moeten gaan bedenken hoe ze 

toegang houden tot kennis en kunde. Dat geldt voor grotere bedrijven, maar vooral voor mkb’ers. Zij 

hebben namelijk minder middelen om te laten zien dat ze er zijn, én dat ze aantrekkelijk zijn.

Deze voorspelling is uitgekomen. We zien dat een groeiend aantal bedrijven moeite heeft om het juiste 

talent te vinden en binden. Hun groei wordt steeds vaker geremd door een gebrek aan talent en 

grondstoffen dan aan klanten en vraag. Een andere voorspelling die uitkwam: het aantal zp’ers is flink 

toegenomen, net als het aantal netwerkorganisaties dat hun businessmodel op hen toespitst. Ook 

verwachtten we dat de grote instituten gewoon blijven bestaan naast deze relatief nieuwe 

organisatievorm, eventueel in een andere vorm.

We voorspelden dat het traditionele mkb het lastig zou krijgen de komende jaren door de concurrentiedruk 

van zowel grote organisaties als netwerkorganisaties en start-ups. Deze druk is relatief meegevallen door 

de economische groei en het gunstige ondernemersklimaat. Alleen: dit kan zomaar omslaan.

En nu?
In dit rapport zoomen ABN AMRO en FastFlex opnieuw in op de zp’ers in Nederland: hoogopgeleide 

professionals binnen de zzp-groep. We belichten de laatste marktontwikkelingen en bespreken hun 

mogelijke consequenties, ondersteund door een uitgebreide basis aan cijfers en onderzoeksresultaten. 

Bijvoorbeeld van het ZP Onderzoek 2018 van FastFlex & Between Staffing. Ruim 1.400 zp’ers namen 

hieraan deel. Resultaat? Een interessante kijk op de ontwikkelingen binnen flexibele staffing, oftewel 

‘flex’.
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1  De wereld van werk en economie

In 2008 publiceerde de commissie-Bakker het adviesrapport ‘Naar een toekomst 

die werkt’. De onderzoekers begonnen met deze passage:

‘Al vanaf 2010 krimpt de beroepsbevolking. We staan aan de vooravond van een belangrijke verandering in 

Nederland. In de afgelopen zestig jaar is de beroepsbevolking – iedereen tussen de 20 en de 64 jaar –  

gegroeid van ruim 5 miljoen naar 10 miljoen mensen. Aan deze groei komt een eind: vanaf 2010 neemt de 

omvang van de beroepsbevolking af. De omvangrijke generatie babyboomers stopt dan met werken,  

terwijl er veel minder jonge mensen op de arbeidsmarkt bijkomen. In de periode tot 2040 leidt dit tot een 

daling van de beroepsbevolking met maar liefst 1 miljoen mensen. De omvang van de totale bevolking 

groeit in die periode nog licht en het aandeel van mensen ouder dan 65 jaar stijgt sterk.’
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Huidige werkgelegenheid
Nu, tien jaar later, is het tijd voor een update. Hoe staat de Nederlandse banenwereld ervoor in 2018? Om 

een goed beeld van de huidige situatie te schetsen, bekijken we een aantal variabelen die van belang zijn 

voor de werkgelegenheid: de stand van de economie en het aantal werkende mensen. Deze laatste is 

met name van belang omdat we zien dat de laatste jaren mensen langer blijven doorwerken, ook na de 

pensioengerechtigde leeftijd. Dit fenomeen hadden we al eerder gesignaleerd in de Verenigde Staten. 

Economie
De sterke, aanhoudende economische groei heeft zeker positieve (neven)effecten, maar ook een aantal 

vervelende. Door mooie financiële resultaten zien ondernemers bijvoorbeeld geen noodzaak voor 

disruptie van hun businessmodel. Ook groeit de schaarste op de arbeidsmarkt, specifiek aan 

uitzendkrachten en gedetacheerden in branches als IT, techniek maar ook de zorg. De schaarste aan 

mensen begint dus zowel de bemiddelaars in vaste banen als ook de aanbieders van flexwerk parten te 

spelen. Toch is de schaarste wellicht minder dramatisch dan we denken: Nederland is wereldkampioen 

flexwerken: de werkloosheid is dan wel laag, toch willen veel mensen meer werken (figuur 1).

Of�ciële werklozen 396.000

Wil werken, beschikbaar, niet gezocht, niet 253.000

Wil werken, gezocht, niet beschikbaar 151.000

Wil werken, niet gezocht, niet beschikbaar 207.000

Werkzaam deeltijd, maar wil meer uren werken
en beschikbaar 402.000

Behalve 369.000 of�ciële werklozen,
zijn er ook nog 611.000 mensen
die graag willen werken maar
buiten de ILO-de�nitie van
werkloos vallen. 

Van de mensen werkzaam 
in deeltijd willen 402.000
personen meer uren
werken.

In het 1e kwartaal 2018 waren er
in Nederland 12,9 miljoen

personen in de leeftijd
van 15 tot 75 jaar.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, 1e kwartaal 2018

369.000 Of�ciële werklozen zijn het topje van de ijsberg

Figuur 1 Veel meer mensen zoeken naar werk dan het officiele aantal geregistreerde werkelozen 

Bron: CBS 1e kwartaal 2018

Meer mensen aan het werk
De netto arbeidsparticipatie neemt gestaag toe in ons land. Deze ratio geeft aan hoeveel procent van de 

beroepsgeschikte bevolking ook daadwerkelijk een betaalde baan heeft. Werklozen worden hierin dus niet 

meegeteld. in figuur 2 gaan we uit van de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar. We zien dat de netto 

arbeidsparticipatie tussen 1995 en 2017 is toegenomen van bijna 60 tot ruim 66 procent. In het tweede 

kwartaal van 2018 kwam de netto arbeidsparticipatie zelfs uit op 67,7%. Opvallend is het verschil in 

arbeidsdeelname tussen mannen en vrouwen in de leeftijdscategorie tussen 55 en 65 jaar. Van de mannen 

in die leeftijdsgroep werkte 76,2 procent, van de vrouwen was dit 17,7 procentpunt minder (58,5 procent).
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Figuur 2 Werkzame beroepsbevolking als percentage van de totale beroepsbevolking1.

In 2014 hebben we een rapport uitgebracht over de kwantitatieve ontwikkeling van de Nederlandse  

beroepsbevolking. Achteraf gezien hebben we de groei van het aantal vacatures onderschat: de arbeids-

markt is in rap tempo gedraaid van een overschot- naar een tekort-situatie.

Toekomstige werkgelegenheid 
In 2008 streefde de commissie-Bakker naar een arbeidsparticipatie van boven de 80 procent in 2040. 

Om de toekomstige werkgelegenheid goed in te schatten, zijn drie variabelen van belang:

1. groei van de economie

2. aantal nieuwe banen

3. vervanging van banen door technologie

Groei van de economie
Wat weten we eigenlijk over de relatie tussen groei van de economie aan de ene kant en van werk- 

gelegenheid aan de andere? De wet van Okun – eerder een empirische vuistregel – uit 1962 lijkt nog 

steeds op te gaan: hoe groter de werkloosheidsafname, hoe hoger het bruto binnenlands product (bbp). 

Ook in Nederland bestaat een verband tussen de werkloosheidsmutatie en bbp-groei tussen 1984 en 

2017 (figuur 3). Uit de figuur – waarin de stippellijn het geschatte verband weergeeft – blijkt dat de 

werkloosheid gemiddeld genomen afneemt bij een bbp-groei van iets boven de 2 procent. Gemeten 

over recentere periodes komt de bbp-groei uit op zo’n 1,7 procent. Het interessante van deze 

drempelwaarde van 2 procent bbp-groei: hierboven neemt ook de vraag naar uitzendkrachten toe.

5

De kracht van flex en sociale disruptie 

Inhoudsopgave >         >>

1 Bron: CBS https://www.clo.nl/indicatoren/nl2099-netto-arbeidsparticipatie-nederland 
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Figuur 3 Economische groei en groei werkgelegenheid2 .

Uit figuur 4 blijkt dat zowel de werkgelegenheid als het bbp is gestegen gedurende de periode 2015-

2017. Alleen niet even hard: in 2017 is het indexcijfer van werkgelegenheid ruim dertig punten lager dan 

dat van het bbp. Een bbp-toename – economische groei – betekent dus niet dat de werkgelegenheid 

verhoudingsgewijs meestijgt. Gelukkig geldt hetzelfde bij een bbp-daling: de werkgelegenheid neemt 

af, maar minder hard.
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Figuur 4 De relatie tussen bbp-groei en werkgelegenheid 3.

In figuur 5 geven de onderbroken lijnen de ontwikkeling van het bbp weer en de doorlopende lijnen de 

ontwikkeling van de werkgelegenheid. De grafieken laten zien in welke sectoren economische groei 

gepaard gaat met een (meer) dan evenredige groei van de werkgelegenheid in die sector en in welke 

sectoren niet. Omdat in de meeste sectoren een stijging van het bbp gepaard gaat met een groei van 

de werkgelegenheid, suggereert dit dat het zin heeft om economische groei na te streven om de 

werkgelegenheid te stimuleren. De vraag is of dit op de langere termijn ook effectief is: kennelijk is er 

steeds meer economische groei nodig om de werkgelegenheid te laten groeien. 

2 Bron: DNB https://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/dnbulletin-2016/dnb340023.jsp#
3 Bron: Economiewijs https://economiewijs.nl/welvaart-en-groei/economische-groei-en-werkgelegenheid/ 
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Voor een nadere duiding van de ontwikkeling van de werkgelegenheid per sector zijn drie zaken van 

belang: de groei van een sector, de conjuncturele gevoeligheid en structurele veranderingen. Zo is de 

sector zakelijke dienstverlening een groeiende sector maar ook een sector die conjunctureel gevoelig is 

en dus mee beweegt met de economische groei en krimp. Tevens vinden er grote structurele 

veranderingen plaats in delen van de zakelijke dienstverlening die een grote impact hebben op de 

werkgelegenheid: denk aan de impact van internet op kantoren infrastructuur van de financiële sector, 

het automatiseren van backoffice processen en de opkomst van kleine bedrijven die volledig gebaseerd 

zijn op nieuwe, innovatieve technologieën. (Ohpen, Adyen).
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Figuur 5 Ontwikkeling van werkgelegenheid en bbp naar economische sectoren4 .

4 Bron: Economiewijs https://economiewijs.nl/welvaart-en-groei/economische-groei-en-werkgelegenheid/ 
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Aantal nieuwe banen
De economische groei leidt tot schaarste aan vaste medewerkers én flexkrachten. Hierdoor neemt het 

aantal knelpunten in onze economie toe, wat duidelijk naar voren komt in een recente UWV-

arbeidsmarktupdate. ‘In 2017 steeg het aantal banen al flink met ruim 200 duizend en we verwachten 

dat dit aantal de komende twee jaar met nog eens bijna 318 duizend toeneemt, naar een totaal van 

ruim 10,5 miljoen’. Dit is ongekend hoog.

Informatie en communicatie
Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling

Bouwnijverheid
Horeca

Specialistische zakelijke diensten
Overige zakelijke diensten

Groothandel
Zorg en Welzijn

Onderwijs
Vervoer en opslag

Industrie
Detailhandel (incl. auto’s)

Openbaar bestuur
Overige dienstverlening

Landbouw, bosbouw en visserij
Financiële dienstverlening

Percentuele banengroei 2018-2019
■ Landelijk ■ Groot Amsterdam ■ Rijnmond

-3% -2% -1% 0 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7%

Bron: UWV arbeidsmarktprognose 2018-2019

Figuur 6 Prognose banengroei voor Nederland per sector5 

Vervanging van banen door technologie
Technologische ontwikkelingen gaan invloed hebben op de banenmarkt. Wat voor invloed, daar is nog 

discussie over: neemt het aantal banen toe of af? Onderstaand bericht over de impact van technologie in 

de bankensector duidt op het laatste. Het zal duidelijk zijn dat de verschillen tussen sectoren groot zijn. 

LONDEN (AFN) - De Amerikaanse bank Citigroup denkt dat het de komende vijf jaar duizenden banen kan 

schrappen door processen te automatiseren. Dat zei topbestuurder Jamie Forese in een gesprek met za-

kenkrant Financial Times. 

Forese schat dat circa 10.000 van de 20.000 operationele en technische banen bij de zakenbank geautoma-

tiseerd kunnen worden. Ook de baas van de zakenbankdivisie van Barclays denkt dat er in de toekomst 

minder mensen nodig zijn voor bepaalde processen. Ook topbestuurders van Goldman Sachs en HSBC 

voorzien nog een grote ontslaggolf door het automatiseren van werk.

Bron: https://www.iex.nl/Nieuws/ANP-120618-151/Citi-verwacht-duizenden-banen-te-automatiseren.aspx
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5 Bron: https://www.uwv.nl/overuwv/kennis-cijfers-en-onderzoek/arbeidsmarktinformatie/uwv-
arbeidsmarktprognose-2018-2019.aspx

https://www.uwv.nl/overuwv/kennis-cijfers-en-onderzoek/arbeidsmarktinformatie/uwv-arbeidsmarktprognose-2018-2019.aspx
https://www.iex.nl/Nieuws/ANP-120618-151/Citi-verwacht-duizenden-banen-te-automatiseren.aspx
https://www.uwv.nl/overuwv/kennis-cijfers-en-onderzoek/arbeidsmarktinformatie/uwv-arbeidsmarktprognose-2018-2019.aspx 


Daarnaast leveren nieuwe technologieën ook nieuwe banen op, en zijn er zelfs banen die op korte tot 

middellange termijn helemaal niet in het geding zijn. Technologie heeft (voorlopig) namelijk ook 

beperkingen, voornamelijk op deze gebieden:

 ▶ 1. Social intelligence-tasks 

Menselijke sociale intelligentie is belangrijk bij veel verschillende taken, zoals onderhandelen, 

overtuigen en verzorgen. Technologie is nog niet zo ver dat het deze intelligentie kan nabootsen. 

 ▶ 2. Waarnemings- en operationele handelingen 

Robots kunnen de breedte en diepte van menselijke waarneming nog niet evenaren. Basale 

geometrische identificatie is redelijk ontwikkeld, onder meer met geavanceerde sensoren en lasers. 

Toch blijven complexe waarnemingstaken een substantiële uitdaging, bijvoorbeeld de 

(eigenschappen van) objecten identificeren in een vol of rommelig gezichtsveld.

 ▶ 3.Creatieve taken 

Nieuwe en waardevolle ideeën of (kunst)voorwerpen bedenken, zoals ontwerpen, gedichten, 

muziek, recepten en grappen? Dat kunnen alleen creatieve mensen. Vaak is het product van een 

creatief proces een onbekende combinatie van bekende ideeën. Het is moeilijk om de psychische 

processen te specificeren die ten grondslag liggen aan menselijke creativiteit. Deze gebruiken voor 

creatieve machines is dan ook nog niet mogelijk.

Geavanceerde algoritmes en ontwikkelingen op het gebied van machine learning en big data maken het 

mogelijk om veel niet-routinematige taken te automatiseren. Toch is het onwaarschijnlijk dat beroepen 

plaats moeten maken voor computers als complexe waarnemingen, operationele taken, creatieve en 

sociale intelligentie een rol spelen. Of een beroep wordt geautomatiseerd, hangt af van de 

karakteristieken van de taak.
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Figuur 7 De kans dat een baan wordt geautomatiseerd in de komende twintig jaar in de Verenigde Staten. Het gekleurde gebied is even groot als 

de totale werkgelegenheid6.

Figuur 7 komt uit een studie van Frey en Osborne (Oxford) uit 2013 over de invloed van automatisering 

op de Amerikaanse arbeidsmarkt. Hun boodschap sloeg in als een bom. Inmiddels hebben McKinsey, 

BCG, Deloitte en anderen vervolgstudies uitgevoerd naar de Nederlandse arbeidsmarkt. Met 

uitzondering van het Deloitte-onderzoek, schetsen deze een minder dramatische toekomst: 
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6 Bron: https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf 

https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf 


‘But, the [McKinsey] report also states that as in the past, technology will not be a purely destructive 

force. New jobs will be created; existing roles will be redefined; and workers will have the opportunity 

to switch careers. The challenge particular to this generation, say the authors, is managing the 

transition. Income inequality is likely to grow, possibly leading to political instability; and the individuals 

who need to retrain for new careers won’t be the young, but middle-aged professionals.’7 

Flexbranche in cijfers
Als we kijken naar de flexbranche dan is uit onderzoek naar voren gekomen dat deze verantwoordelijk is 

voor het faciliteren van 10% van de werkrelaties. In figuur 8 kan op de linker-as de groei van het BBP 

worden afgelezen (grijze vlak) en op de rechter-as de groei van de werknemers in vaste dienst (zwarte 

lijn), de groei van de totale flexschil (blauwe lijn: interne flex, uitzendkrachten en zzp’ers) en de  groei 

van alleen de zzp’ers (groene lijn).

Economische groei/krimp en het ritme van vast & �ex in personeelsbestans
(%) Dzjeng o.b.v. CBS

8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%

0
-1%
-2%
-3%
-4%
-5%

39,5%
38,0%
36,5%
35,0%
33,5%
32,0%
30,5%
29,0%
27,5%
26,0%
24,5%
23,0%
21,5%
20,0%

 97 98 99 00 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Werkzame beroepsbevolking   BBP   Flexschil totaal (int + uzk + zzp)
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Flexschil totaal % (type 2: zzp)

Figuur 8. Bron: Dzjeng

Disruptieve wetgeving? Flex lijkt het moeilijk te krijgen
De invloed van technologie op werk lijkt voorlopig dus niet dramatisch te zijn maar laat zeker sporen 

achter in bepaalde procesmatige werkzaamheden zoals backoffice gerelateerde werkzaamheden.

Geldt hetzelfde voor wetgeving? Het lijkt er op dat de wetgever een voorkeur heeft voor vaste banen en 

dat er belemmeringen worden opgeworpen voor bepaalde vormen van flex zoals payrolling. 

Zo kan het nieuwe wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) beschouwd worden als een vervolg 

en correctie op de Wet werk en zekerheid uit juli 2015. In de – inmiddels bekende – Care4Care-uitspraak 

van de Hoge Raad oordeelde de hoogste rechter dat de wetgever huidige onvolkomenheden in de wet 

moet repareren. Het is goed mogelijk dat zzp’ers uiteindelijk meer profiteren van de WAB dan 

uitzenders en payrollers.
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7 Jobs lost, jobs gained: What the future of work will mean for jobs, skills, and wages, McKinsey

https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/future%20of%20organizations/what%20the%20future%20of%20work%20will%20mean%20for%20jobs%20skills%20and%20wages/mgi-jobs-lost-jobs-gained-report-december-6-2017.ashx 


Vier uitdagingen voor het kabinet
Functioneert een arbeidsmarkt goed, dan past deze zich aan wanneer omstandigheden veranderen. Het 

kabinet ziet alleen dat de onze onvoldoende aanpassingsvermogen heeft. Voor verbetering ziet het vier 

oplossingen:8

 ▶ 1. De arbeidsmarkt structureel beter laten functioneren, zodat vraag en aanbod elkaar sneller vinden 

bij veranderingen in de economie en maatschappij.

 ▶ 2. Mensen toerusten voor de grote veranderingen die we nu doormaken. Door meer aandacht voor 

de noodzaak dat iedereen zich continu kan blijven ontwikkelen. 

 ▶ 3. Werkgevers helpen met de huidige krapte en mensen daarmee zo snel mogelijk (weer) bij de 

arbeidsmarkt betrekken.

 ▶ 4. Een aanpak volgen voor specifieke sectorale knelpunten, helemaal in publieke sectoren. Een veel 

voorkomend knelpunt is schaarste. Zowel kwalitatief als kwantitatief. 

8 Bron: Brief ministerie sociale zaken aan 2e kamer: https://www.rijksoverheid.nl/.../kamerbrief-aanpak-krapte-op-
de-arbeidsmark.pdf
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2 De zelfstandig professional van  
 vandaag

ZP Onderzoek 2018 – Kenmerken van de respondenten
Aantal respondenten: 1.442 

Vakgroep: 74% ICT-professionals 

Gemiddelde leeftijd 44,4 jaar (was in 2017 44,9 en in 2016 45,8) 

Gemiddeld tarief: € 84,90 (was in 2017 € 84,20 en in 2016 € 82,80) 

Geslacht                         Voornamelijk werkzaam binnen         Voornamelijk actief als 

■ Man 69,9% 
■ Vrouw 30,4% (aantal vrouwen stijgt)

■ ICT 39%
■ Banken/verzekeraars 18%
■ Advies/Consultancy 23%
■ Overheid 5%
■ Industrie 7%

■ ICT-professionals 32%
■ Projectmanager 20%
■ Consultant 12%
■ Business analist 9%
■ Algemeen manager 8%. 
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Tarief 
-  Gemiddeld tarief is € 84,2. 

-  Vrouwen hbo-opgeleid verdienen gemiddeld € 5,25 per uur minder dan mannen. 

-  Vrouwen wo-opgeleid verdienen gemiddeld maar € 3,99 per uur minder dan mannen (duidelijke 

vermindering van het gat tussen mannen en vrouwen. Vrouwen dichten het gat met de mannen). 

- Piek van het tarief ligt tussen de 49 en de 57 jaar. Daarna zwakt deze langzaam verder af. De piek 

wordt wel iets breder vergeleken met voorgaande jaren. 

- 20% legt voor bepaalde opdrachten een gedeelte van het risico bij zichzelf met een prestatieloon op 

basis van output. Dit percentage is flink hoger dan voorheen: 17% in 2017, 14% in 2016 en maar 8% 

in 2015.

Zoals we hebben voorspeld, blijft het aantal zzp’ers groeien. Sinds eind 2017 neemt het aantal vaste 

contracten ook weer sneller toe dan flex. Uitzenders, detacheerders, zzp-bemiddelaars, payrollers en 

W&S-bureaus bedienen samen 10 procent van de arbeidsmarkt. De totale flexschil omvat zo’n 35 

procent van de werkende beroepsbevolking. Hiervan bestaat 19,5 procent uit werknemers met tijdelijke 

contracten, en oproep- en invalkrachten. Dit is de interne flexschil. Van de externe flexschil (15,5 

procent) is ongeveer een vijfde uitzendkracht en vier vijfde zzp’er. Van de zzp’ers bemiddelen 

flexbureaus maar 6 procent.

Keuze voor zzp-schap
Waarom ben jij (ooit) begonnen als zelfstandige (meerdere antwoorden mogelijk)?

 Percentage Generatie Y  Generatie Z 

Graag eigen baas zijn (hiërarchie) 55% 56%  45% 

Loon naar werk (meer verdienen) 40% 27%  14% 

Meer flexibiliteit 67% 72%  74% 

Meer vrijheid 51% 75%  71% 

Zelfstandigheid (onafhankelijkheid) 62% 84%  82% 

Enige manier om geld te verdienen 12% 3%  <1% 

Geen andere optie (bijv. door ontslag) 4% <1%  <1% 

      Bron: ZP onderzoek 2018

Rol van zp’er: exploitatie vs. exploratie
Organisaties houden zich enerzijds bezig met de dagelijkse gang van zaken, maar hebben ook tot doel 

op de langere termijn nog bestaansrecht te hebben. Om succesvol te zijn op zowel de lange termijn als 

de korte termijn, moeten bedrijven zowel ‘exploreren’ als ‘exploiteren’. Exploratie is sterk gerelateerd 

aan radicale innovatie, het zoeken naar totaal nieuwe producten voor nieuwe markten. Dit heeft vaak 

ook een externe focus. Exploratie omvat activiteiten zoals experimenteren, risico’s nemen, vergroten 

van variatie, het zoeken naar nieuwe kennis, ontdekken, etc. Exploratie is belangrijk voor het 

bestaansrecht van bedrijven op de lange termijn.

Exploitatie is gericht op efficiency en resulteert bijvoorbeeld in incrementele innovaties (kleine 

verbeteringen aan bestaande producten voor bestaande markten). Exploitatie omvat activiteiten zoals 

verfijnen, produceren, selecteren, implementeren, uitvoeren, etc. Exploitatie is gericht op de 

winstgevendheid op de korte termijn en gebeurt vaak met een interne focus. Exploitatie zorgt er ook 

voor dat een bedrijf zijn radicale innovaties daadwerkelijk kan uitnutten. Bedrijven en organisaties die dit 

volledig in de vingers hebben blinken dan ook vaak uit in operationele excellente dienstverlening en/ of 

in een excellent proces. 

‘Ambidexterity’’ is een term welke veelvuldig wordt gebruikt en duidt op het optimaal balanceren van 

beide activiteiten. Dit wordt gezien als één van de belangrijkste uitdagingen voor bedrijven: exploitatie en 

exploratie zijn namelijk zeer tegenstrijdige activiteiten. Ambidextere organisaties hebben negen keer 
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meer kans om met baanbrekende producten of processen te komen dan organisaties die andere 

organisatorische structuren gebruiken (O’Reily & Tushman, 2004). Er zijn verschillende mensen voor nodig, 

met verschillende competenties die op de juiste manier samenwerken. Diversiteit is nodig. Daarom zien 

we ook vaak dat bij ambidextere organisaties zp’ers bij beide activiteiten betrokken zijn. Zowel voor 

exploreren als voor exploiteren kan juist die externe professional met een frisse en vernieuwende blik het 

verschil maken. Een valkuil van het organiseren van deze activiteiten is dat ze beiden zichzelf versterken. 

In de bedrijfskunde wordt ook wel gezegd: ‘exploitation and exploration drive each other out.’

 

Limited performance
type

Ambidexter
type

Low performance
type

Vluchtig
type

Stadia of typen binnen de exploitatie-exploratie balans
(mede gebaseerd op: van Assen, van den Berg & Wobben, 2008)

HoogLaag

Laag

Hoog
Exploitatie

Exploratie

Figuur 8. NB: lage en hoge exploratie kan ook gezien worden als interne en externe exploratie 

Exploitation

Short-term
Ef�ciency
Discipline
Clarity of direction
Internal focus
Productivity focus

Exploration

Long-term
Innovation
Flexible adaptation
Empowerment
External focus
Growth focus

˜ 2% of �rms

Figuur 9 Kenmerken exploitation en exploration.

Het is interessant om te zien dat zp’ers zich als externen veelal bezig houden met exploitatie. Ze 

worden dus veelal ingezet om processen te verbeteren en innovaties te benutten. Hier staat echter 

tegenover dat zij zich eigenlijk veel liever bezig houden met exploratie. Hier liggen zeker kansen voor 

bedrijven. Waarom zouden organisaties niet juist de kracht en de capaciteiten van zelfstandige 

professionals gebruiken om te onderzoeken, verkennen, ontdekken, vernieuwen en dus te exploreren. 

Exploratie vs. exploitatie Exploratie Exploitatie

Als zzp’er houd ik me vooral bezig met 24% 76% 

Als zzp’er wil ik me graag bezighouden met 57% 43% 

      Bron: ZP onderzoek 2018
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2.1 Ontwikkelingen in flexibele schil
We hebben eerder gezien dat er genoeg banen zijn, het aantal vaste contracten en flexcontracten 

groeit, maar dat er toch nog een groot deel van de beroepsbevolking zonder werk zit. Dat heeft onder 

meer te maken met de mobiliteit en recruitment van professionals en talenten binnen grote bedrijven. 

Wat gaat er mis? Een paar mogelijke oorzaken.

Falende strategische personeelsplanning (SPP)
De SPP van grote organisaties faalt op twee belangrijke fronten. In de eerste plaats is het onduidelijk 

hoe het personeelsbestand van de toekomst eruit moet zien. Welke competenties zijn nodig? Hoe 

bereiden we ons voor op een wereld waarvan niemand weet hoe die er precies uit gaat zien?

 

Interne krachten
Ondernemingsaard
(familiebedrijf, mkb, multinational)
Organisatiestructuur
Arbeidsrelaties
(leiderschap, arbeidsprofessionals,
medezeggenschap)

Organisatorische �exibiliteit
- �exibele processen
- voorraden
- aanpassen werkaanbod

Proffessionele �exibiliteit
Numeriek
- regionale arbeidspool
- �exibele contractvormen
- inleen (uitzenden / data / zzp)
- urenbanken / roosteren
Kwalitatief
- multifunctionele inzetbaarheid
- jobcarving

Omgevings- / toekomstverkenning
Missie / visie

Organisatiestrategie,
marktpositie

Impact op producten en diensten;
Organisatie inrichting

Make or Buy

Strategische Functieanalyse

Gap-�t
gewenst en huidig personeelsbestand

Kwantitatief Kwalitatief

Implementatie & borging in
HR oplossingen, scoucingstrategie en

introom - doorstroom - uitstroom

Arbeidsmarkt;
Aanbod van expertise en kwaliteit

 





Externe krachten
Sociaal demogra�sch
Economisch
Technologisch
Politiek
Markt
Etc.

Netwerk �exibiliteit
- uitbesteden werk
- inbesteden werk

Bron: Moonen HRM Consulting en Labor Redimo
Figuur 10 Stappenplan strategische personeelsplanning9 .

In de tweede plaats zijn ‘vast’ en ‘flex’ nu nog erg gescheiden. Veel bedrijven lijken de stille ambitie om 

in de toekomst te werken met een personeelsbestand van 30 procent medewerkers in vaste dienst en 

een flexibele schil van 70 procent. Uiteraard is er bij de vaste medewerkers nog flexibilisering mogelijk. 

Voor het gemak rekenen we payrolling ook tot de interne flexibele schil.

Externe inhuur

Payroll schil

Interne schil

Vaste kern

Uitzendkrachten
Detacheringskandidaten
ZZP’ers

Figuur 11 De verschillende schillen; payrolling hoort bij de interne flexibele schil10.

9 Succes in turbulente tijden; wendbaarheid creëren, Moonen & Prinsen (2014).
10 Payper.
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Moet een inhuurder kiezen voor een vaste of flexibele invulling van een vacature, dan gebruikt hij 

hiervoor vaak nog onderstaande matrix. Dus functies die een hoge mate van expertise vragen, veel 

impact op de organisatie hebben en schaars zijn, vult hij het beste in met een vast contract. Probleem: 

niet iedereen wil dat, ook niet in deze schaarse groep. 

Professionals die zich bewust zijn van hun waarde, kiezen steeds meer voor een zzp-bestaan. Dat geldt 

ook voor lager opgeleide professionals als lassers en (vorkheftruck)chauffeurs. Millennials blijven niet hun 

hele werkzame leven bij hetzelfde bedrijf. De vraag is dan ook: voor welke kernactiviteiten is een vast 

contract nodig? En kunnen medewerkers met flexibele contracten als zzp’ers ook kernfuncties uitvoeren?

 

Hoog

Gemiddeld

Laag

Hoog

Gemiddeld

Laag

Ruim

Gemiddeld
Beperkt

Ruim

Gemiddeld
Beperkt

Specialistische
niet-kern
functies

Strategische
niet-kern
functies

Generieke
niet-kern
functies

Kern
functies

Beschikbaarheid

Aantal FTE / (l
oonkosten)

Impact op organisatie

M
at

e 
va

n 
ex

pe
rti

se

Figuur 12 Aard van het contract op basis van beschikbaarheid, expertise en impact11.

Vakmanschap en flex
Er is een schreeuwend tekort aan vakmanschap, ook ambachtelijk. Ondanks de zegeningen van het 

digitale tijdperk, zijn de violen van Stradivarius en gitaren van het type Gibson Les Paul Standard uit de 

jaren 1959-1960 nog steeds onbetaalbaar. 

Figuur 13 De Gibson-fabriek midden jaren 50 in Kalamazoo, Tennessee (VS).

11 Bron: Labor Redimo, Integrale aanpak voor het werven van personeel, 2015 
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Er is een verschil tussen opleidingsniveau en vakmanschap. Relatief laag opgeleide medewerkers 

kunnen een hoge mate van vakmanschap hebben, met name in de industrie. Werkgevers nemen graag 

vakmensen in vaste dienst en traditioneel hebben veel specialisten in de industrie een voorkeur voor 

een vaste baan. Die voorkeur voor een vaste baan verschilt echter per sector. In de sectoren ICT en 

zakelijke dienstverlening is er bij professionals veel minder een voorkeur voor een vaste baan. Wij zien 

een trend dat jonge vaklieden (lassers) die zich bewust zijn van hun marktwaarde, ook steeds meer 

kiezen voor het zzp bestaan. Werkgevers in de industrie zullen dus meer moeite moeten doen om 

vakmensen aan hun bedrijf te binden. (zie figuur 12).

 

Figuur 14 Verschuivingen in contractvorm binnen sectoren in de afgelopen 9 jaar.

Sinds eind 2017 groeit het aantal vaste banen weer meer dan het aantal flexibele contracten, geheel in 

overeenstemming met de aanhoudende economische groei die we de afgelopen jaren hebben gezien. 

Hierdoor zijn werkgevers eerder geneigd medewerkers in vaste dienst te nemen.
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■ Werknemer vaste arbeidsrelatie    
■ Werknemer �exibelearbeidsrelatie   
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Figuur 15 Vaste contracten groeien sneller dan flex vanaf Q1 2018.

Dzjeng o.b.v. CBS (2017)

Technische beroepen

Managers

Bedrijfseconomische en administratieve beroepen

Agrarische beroepen

Openbaar bestuur, veiligheid en justitie

Creatieve en taalkundige beroepen

Pedagogische beroepen

Transport en logistiek beroepen
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■ Oproep- en invalkrachten   
■ Uitzendkrachten   
■ ZZP   
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Falend recruitmentapparaat
Veel bedrijven recruiten nog op de traditionele manier:

1. De business stelt een profiel op van de gewenste medewerker.

2. HR zorgt ervoor dat dit profiel op de markt terechtkomt, bijvoorbeeld via externe bureaus.

3. De bureaus gaan op zoek naar kandidaten en geven de opdrachtgever een shortlist.

4. De shortlist-kandidaten komen langs voor een assessment op de gezochte competenties.

Hoewel dit proces al decennia hetzelfde is, is het verre van optimaal.

 

Recruitment
binnen bedrijven

Recruitment
bureaus

Assessment
bureaus

Figuur 16 De recruitment-bureaus-assessment-‘kongsi’

Werving- en selectiebureaus begrijpen beter wat bedrijven nodig 
hebben 
We weten inmiddels aardig welke ‘hybride’ competenties bedrijven tegenwoordig nodig hebben: 

exploitation (managementexpertise) en exploration (innovatie-expertise). Met de persona’s in figuur 15 

kunnen we verschillende typen bedrijven onderscheiden. 

Adventurer Conqueror

Zombie Miner

Low          High

Lo
w
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or
at
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n

Exploitation

The Organisational Ambidexerity Matrix

Bron: Matt Stocker LTD, 2012Figuur 17 Persona’s op basis van kenmerken ‘exploitation’ en ‘exploration’12.

We voorspellen ook voor de komende jaren een schreeuwend tekort aan medewerkers die constant 

oog hebben voor mogelijke vernieuwing en verbetering. In bijna alle grote bedrijven bestaat de top uit 

exploitation-managers. Alleen exploitation is steeds minder relevant, want:

1. managementlagen worden in rap tempo weggesneden;

2. procesmanagementgerelateerde werkzaamheden worden snel geautomatiseerd;

3. de slagkracht en overleving van bedrijven op de langere termijn is steeds meer afhankelijk van 

exploratie gebaseerde competenties.

12  Ambidexterity: the skill every conqueror needs to master, Matt Stocker (2012)
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Werving en selectiebureaus hebben een beter oog voor de competenties die bedrijven nodig hebben en 

zij zijn in staat deze rol ook op te pakken in plaats van terug te vallen op het oude ‘u vraagt, wij draaien’.

Het toenemend belang van de ‘zachte’ kant
De Amerikaan Joey Reiman liep met zijn boek ‘Purpose’ vooruit op de massa. Inmiddels is zingeving 

een belangrijk onderdeel geworden van de strategische managementagenda van veel bedrijven. Dit 

heeft onder meer invloed op externe communicatie, branding, de employee en customer journey en 

HR. In de ideale ‘Camelot’ situatie bevindt zich een bedrijf dat haar interne processen op orde heeft en 

dat tevens gekenmerkt wordt door wat Reiman ‘soulful excellence’ noemt.

 

Castle in the sky
Differentiated
A mission-driven organization
with a big core purpose,
but few systems, processes
and know how.

Camelot
Distinctive
An inspired organization galvanize
around a distinctive, inspirational and
authentic purpose with the tools and
systems in the place to build a
sustainable, high performance Camelot.

Plantation 
Reactive
An organization lacking both
mission and execution. 
Serves no purpose other
than the continued survival
of those whom its resources
are entrusted. 

Fortress
Competitive
A superbly-managed but insular
organization that archieves maximum
operational ef�ciency but is governed
by competitive positioning rather
than unlimited possibility.

Operational excellence

Pu
rp

os
e

Figuur 18 Blauwdruk voor de toekomst: integratie van exploitation en exploration onder een purpose-vlag13 .

Schaarste
Bovendien hebben bedrijven last van schaarste. Om twee redenen: de kennis en expertise die ze 

zoeken zijn niet beschikbaar, of ze kunnen geen mensen aan zich binden. De verschillende vormen van 

schaarste, mogelijke oorzaken én oplossingen staan in het diagram in figuur 17.

Meer uren werken
aantrekkelijker 
maken

Innovatie en
verhogen
productiviteit

Mobiliteit
verhogen

Opleiden en
scholen

Werven en 
matchen

Vraag is groter
dan aanbod

Geogra�sche
mismatch

Mismatch
in voorkeuren

Mismatch
in vaardigheden

Kwantitatieve
krapte

Schaarste

Kwalitatieve
krapte

Informatie
mismatch

Figuur 19 Verschillende typen schaarste, met bijbehorende oorzaken en oplossingen14.

13 Purpose, Joey Reiman (2012)
14 Independent work: Choice, necessity, and the gig economy, McKinsey Global Institute (oktober 2016)
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3  Nieuwe economische en  
organisatievormen 

3.1 Gig-economie en platformalisering van arbeid
In de zogenaamde gig-economie (ook wel platformeconomie genoemd) zijn fulltime dienstverbanden 

verleden tijd. Mensen vergaren als zelfstandige inkomen vanuit meerdere bronnen. Deze bronnen vallen 

weer uiteen in twee categorieën: arbeid en bezit. 

Typische arbeid-bronnen zijn bijvoorbeeld maaltijden bezorgen via Deliveroo, een logo ontwerpen via 

UpWork of de honden in je wijk uitlaten. Denk bij ‘bezit’ aan een leegstaande kamer in je huis verhuren 

via Airbnb, de boeken die je uit hebt verkopen via bol.com of je auto uitlenen als je ‘m zelf een tijdje niet 

nodig hebt. Elon Musk gelooft heilig in het laatste met zijn  Tesla Network. 

Vrij recent grootschalig McKinsey-onderzoek15 toont aan dat in de VS en Europa 20 tot 30 procent  

van de beroepsbevolking zelfstandig werkt. Onderzoeksbureau Intuit voorspelde acht jaar  

geleden al dat dit aantal nog verder zou toenemen – in elk geval in de VS. Volgens hun 2020-rapportage 

werkt over twee jaar zo’n 40 procent van de Amerikaanse actieve beroepsbevolking als freelancer. 

Als het om Nederland gaat, bevestigt Het Financieele Dagblad dit beeld. Volgens de krant wordt de gig-

economie ook bij ons steeds populairder: 37 procent van de jongeren (16-25 jaar) overweegt serieus 

15 Bron: McKinsey, Independent work, choice, necessity, and the gig economy. October 2016. 
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aan de slag te gaan als freelancer of zzp’er. In de opvolgende leeftijdscategorie (25-34 jaar) verandert die 

uitkomst met 36 procent nauwelijks. 

Momenteel (meting eind 2017) zijn er in Nederland meer dan een miljoen zzp’ers actief. Dat is ruim  

12 procent van de werkzame beroepsbevolking. Ter vergelijking: in 2003 waren dit er 650.000. De 

toename van het aantal zelfstandigen is een voorbode van de opkomende gig-economie, waarin je 

alleen wordt betaald per resultaat dat je oplevert.

 

Vacaturesite:
online vacature- em cv-database
verhoogttransparantie en
verlaagt zoekkosten

Vacature aggregator:
mega-database verlaagt 
zoekkosten verder

Sociaal netwerk:
lagere zoekkosten door online
netwerk en inzicht in kwaliteit 
via ratings

Online uitzenden
Lagere (zoek)kosten en
snellere afhandeling door
online dienstverlening

Werkplatform:
verlagen de zoekkosten sterk door 
automatischer matches, doen 
afhandeling snel via apps, maken 
kwaliteit zichtbaar met ratings en
beprijzing dynamischer

        2000 oprichting NationaleVacaturebank            2016 Randstad koopt Monster
1985-1995 Eerste bulletin boards met banen
 1994-1995 Oprichting Monster, Netstart (CareerBuilder) in de VS 
   1996 Jobnews.nl eerste vacatursite in Nederland

             2004-2005 Lancering Indeed en Simplyhired       2017 Google lanceert Google for Jobs
                      2012 Recruit koopt Indeed

           2003 Oprichting LinkedIn            2016 Microsoft koopt LinkedI n

        2000 Randstad.nl best bezochte vacaturesite onder de uitzendbureuas
        2000 Oprichting Young Capital     2008 Start Uitzendplaats.nl
                         2012 Oprichting Morgenwerk.nl
       1999 Elance (Upwork), eerste freelance platform in de VS      2013 Oprichting 365werk.nl 2017 Oprichting Wurdy.nl

                          2015 Start UberX in Nederland
              2005 Werkspot.nl en Mechanical Turk gelanceerd    2016 Freelancer.com wereldwijd actief op 44 markten
                  2008 Tankrabbit gestart     2016 Start Temper
                   2009 Start Uber in de VS    2016 Start Youbahn
                   2009 Oprichting Freelancer.com   2017 Deliveroo start met zzp-platform
                      2012 Start Hired.com  2017 Lancering Aida
                         2014 Start Helpling
                         2014 Start Flexbook  2018 Oprichting My Flexword

  1995      2000      2005     2010      2015   2018

Voorbeelden van online businessmodellen op de werkmarkt

Figuur 20 Voorbeelden van online businessmodellen op de werkmarkt.

3.2 Nieuwe organisatievormen
We zien de laatste tijd het ene nieuwe organisatieconcept na het andere voorbij komen. Veel vormen 

lijken echter op elkaar. We zien drie basisprincipes die veelal terugkomen in deze nieuwe vormen. 

Organisaties richten zich meer op het 1) zelfsturend vermogen, 2) holocratische gedachtengoed of 3) 

multidimensioneel organiseren. Dit ‘nieuwe’ organiseren is mogelijk omdat deze bedrijven, zeker in het 

begin, met een beperkte omvang makkelijk een nieuwe organisatievorm kunnen aanmeten. De vorm 

van organiseren bij bedrijven kan zelfs een disruptieve invloed met zich meebrengen. Echter zien we 

deze trend niet alleen terug bij nieuwe bedrijven. Het is dan niet de disruptieve technologie maar juist 

de organisatievorm die het hem doet. Dit zijn organisaties die zich kenmerken door een krachtige 

dynamiek en snel een steeds sterkere positie in hun markt bemachtigen. In de zorg is Buurtzorg.nl een 

zeer goed voorbeeld, in de industrie het concern VDL. Ook in meer traditionele organisaties tekent zich 

een algemene ontwikkeling af: de invloed van nieuwe technologie en nieuwe ideeën over het 

organiseren van het bedrijf hebben impact op de (optimale) bedrijfsomvang. 

Digitalisering zorgt ervoor dat veel bedrijven op aanzienlijk kleinere schaal kunnen functioneren. 

Vaak zijn deze bedrijven onderdeel van een productieketen of horizontaal netwerk. De verhoudingen 

binnen zo’n keten of netwerk leiden weer tot nieuwe vraagstukken en uitdagingen, bijvoorbeeld op het 

gebied van duurzaamheid of de garantie op ‘fatsoenlijk’ werk. Daarnaast stijgt de productiviteit vaak 

door de inzet van nieuwe technologie, waardoor er minder mensen nodig zijn. Wanneer blijkt dat 

digitalisering voor bepaalde groepen structureel minder werk oplevert, dan is het zaak te investeren in 

meer werk en/of een andere verdeling ervan.

De flexorg 
De zogenaamde ‘flexorgs’ rukken op. Deze project-/netwerkorganisaties worden gerund door zeer 

flexibele professionals, zowel in- als extern. Zij helpen zichzelf én de organisatie verder ontwikkelen 
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door intensief samen te werken. Tegelijkertijd denken ze zelfstandig na, pakken ze hun persoonlijke 

verantwoordelijkheid en nemen ze individueel besluiten. 

Deze professionals zijn bovendien actief in meerdere netwerken, bij verschillende organisaties. 

Bedrijven die dit fenomeen adopteren, hebben straks een traditionele basis met daarbovenop een 

flexorg. Deze constructies zijn de aanjagers voor o.a. vernieuwing, innovatie en verandering.

Deze ontwikkeling heeft behoorlijk wat impact op organisaties. Hieronder leest u enkele zaken waar u 

mogelijk tegenaan zult lopen. Bedenk daarbij: dit is slechts het topje van de ijsberg.

Kwetsbare communicatie en sociale cohesie
Dankzij een flexibelere mentaliteit en IT-oplossingen kunnen steeds meer mensen hun werk altijd en 

overal doen. Veel bedrijven hebben tijd- en plaatsonafhankelijk werken de afgelopen jaren dan ook 

doorgevoerd als onderdeel van Het Nieuwe Werken (HNW). 

Dat professionals niet meer op dezelfde tijd en plek hoeven te werken, is op zich een voordeel. Toch 

zorgt het ook voor nieuwe uitdagingen: hoe faciliteer je dit bijvoorbeeld? Als het goed is, heeft de 

projectorganisatie een gezamenlijke doelstelling die ook op termijn een goede communicatie en sociale 

cohesie garandeert. Met deze twee aspecten hebben bedrijven namelijk het meest te kampen als ze 

HNW invoeren.

Loslaten i.p.v. managen
Wil je een flexorg laten slagen, dan zul je deze los moeten laten. Het risico ligt namelijk op de loer dat je 

alsnog te veel van bovenaf gaat sturen. Kortom: een flexorg managen is eigenlijk uit den boze. Juist 

omdat zelfsturend vermogen een van de sterkste eigenschappen is van dit soort organisaties. 

Sturen én belonen op resultaat
Het aantal professionals dat per uur wordt betaald, neemt de komende jaren af. Organisaties zullen 

steeds meer output en resultaat moeten gaan beoordelen. En belonen. De aandacht voor goede output-

beoordelingen groeit, maar daadwerkelijk op resultaat-beoordeling sturen? Dat is een enorme 

verandering die niet vanzelf gaat. Duidelijke projectafspraken zijn hierbij slechts een begin.

Draagvlak voor feedback 
Feedback is een essentieel onderdeel van goed samenwerken. Bij McKinsey zeggen ze: ‘Om 

waardevolle feedback te kunnen geven, moet je echt om iemand geven’. Vanuit het idee dat je deze 

moeite alleen doet voor iemand die je het ook echt waard vindt. Binnen de flexorg is correct feedback 

kunnen geven een kerncompetentie. Kreeg je voorheen een opdracht van je manager, nu worden taken 

onderling verdeeld. Juist om de kwaliteit van de samenwerking hoog te houden, is het van belang dat je 

onenigheden uitspreekt. Wederzijds vertrouwen is een basisvoorwaarde voor evenwichtige feedback. 

De netwerkorganisatie hierin faciliteren is dan ook belangrijk, bijvoorbeeld door regelmatig leuke 

activiteiten te organiseren die bijdragen aan de teambuilding.

3.3 ‘Elk nadeel heb z’n voordeel’
Dit zijn nog maar een paar zaken die impact hebben op organisaties en waarmee u dus mogelijk 

rekening moet houden. En waar sommige voordelen tot nieuwe uitdagingen leiden, geldt het 

omgekeerde ook. Dit soort projectorganisaties kan bijvoorbeeld daadwerkelijk vernieuwen en innoveren. 

Oorzaak: in een flexorg is het mogelijk om initiatieven te starten zonder belemmerd te worden door de 

‘oude’ cultuur of door organisatorische grenzen van de oorspronkelijke organisatie.

Samengevat: in een optimale flexorg doen de juiste professionals op het juiste moment het juiste werk 

op de juiste plaats. En ‘plaats’ betekent in dit geval niet alleen de fysieke locatie, maar ook de plek in 

het team en binnen de organisatie.
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4  Leiderschapstrends  

Teams veranderen – leiders dus ook
Teams veranderen, zo veel is duidelijk. Maar wat vraagt dat van degenen die er leiding aan moeten 

geven? Visie staat met stip op één als belangrijkste leiderschapskwaliteit, blijkt uit het ZP Onderzoek 

2018. Ten eerste omdat het de bron van leiderschap is, maar ook omdat visie richting geeft, 

medewerkers motiveert en de paraplu vormt voor de kernwaarden van de organisatie. Ook analytisch 

vermogen is een belangrijke kwaliteit. Hiermee onderken je trends en bewaak je consistentie binnen 

het bedrijf.

Niet opleggen maar overtuigen 
Ook overtuigingskracht wordt als een belangrijke kwaliteit gezien. Technologie en nieuwe 

samenwerkingsvormen maken organisaties minder hiërarchisch en teams meer zelfsturend. 

Medewerkers volgen niet langer klakkeloos orders op. Nee, als leider zul je ze moeten overtuigen. Wil je 

deze vaardigheid als manager succesvol inzetten, dan zijn er een paar aandachtspunten. 

Luisteren, (onder)bouwen en bewijzen 
Zorg eerst voor geloofwaardigheid, door te laten zien dat je verstand van zaken hebt. Minstens zo 

belangrijk: een relatie met je team opbouwen. Merken ze dat je naar ze luistert, dan zullen ze ook oor 

voor jou hebben. Verder werkt het goed om bijvoorbeeld een strategie of organisatorische verandering 

te onderbouwen met bewijs en voorbeelden. Zo maak je ze inzichtelijk en herkenbaar. 

23

De kracht van flex en sociale disruptie 

Inhoudsopgave >         >>



Werk aan de winkel
Deze verandering van teams is hoogstwaarschijnlijk permanent. Goed nieuws, want de vast/flex-mix 

levert een gouden combinatie op: innovatie en creativiteit versus stabiliteit en kennis. Op elke 

vooruitstrevende managementagenda horen nu dus al belangrijke vragen te staan: hoe integreer je vast 

en flex? Welke leiderschapskwaliteiten moeten we ontwikkelen? Wat voor trainingen zijn daarvoor 

nodig? En hoe zit dat als we straks ‘artificial’ medewerkers in huis hebben? Stuk voor stuk onderwerpen 

die om een actieplan vragen, en vervolgens om continu aanpassen en bijsturen.

Medewerkers en teams moeten goed en snel met constante verandering om kunnen gaan. Dat geldt 

voor de hele organisatie, en dus ook voor het management. Een strategie helpt zeker, maar die zal 

continu moeten worden bijgeschaafd. Of u en uw organisatie er klaar voor zijn? De tijd zal het leren. 

Leiderschapskwaliteiten anno 2018 
1. Visie 

2. Overtuigingskracht 

3. Analytisch vermogen 

4. Ondernemerschap 

5. Organiserend vermogen 

6. Vereenvoudigen en ‘bevrijden’

7. Geloof in het intellect van het collectief 

8. Nieuwsgierigheid

Bron: ZP onderzoek 2018

4.1 Team vs. Teaming 

Teaming: here to stay 
De volledige naam is ‘High Performance Teaming’. Een collectief werkproces langs twee assen: het werk 

zelf organiseren, maar ook energie en inspiratie genereren. Basisingrediënten voor het laatste effect zijn 

authenticiteit, transparantie en wisselwerking. In de praktijk komt het hierop neer:

1. Continu belangrijke uitdagingen identificeren.

2. Snel de juiste mensen verzamelen, binnen én buiten de afdeling.

3. Met z’n allen elke uitdaging te lijf gaan.

Kortom, pragmatisch en doelgericht. Maar vooral: samen. Dit heeft de toekomst, dus investeren in  

teamcohesie is key. Hoe? Harvard-coryfee Amy Edmondson legt het uit in deze TED Talk.

Van keuze naar noodzaak 
In een tijd waarin alles nog draait om individuele beoordeling en procesgericht werken, zoeken 

leidinggevenden wegen om de collectieve prestatie te verhogen. Resultaat: medewerkers voelen 

werkdruk en worstelen met oppervlakkige samenwerking. Elk energielek is dan ook een bron van 

stress. Tel daarbij op dat we vaker in wisselende teamsamenstellingen en op afstand werken. High 

performance teaming is daarom niet langer een keuze, maar een voorwaarde voor de continuïteit van 

een organisatie.
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Zo werkt het (wél)
Te weinig leiderschap, beperkt lerend vermogen of simpelweg ergens geen puf (meer) voor hebben. 

Wat de oorzaak ook is, teams presteren niet altijd volgens verwachting. High performance teaming kan 

in dat geval een, misschien zelfs dé, oplossing zijn. Het betekent dat je samen iets voor elkaar krijgt wat 

je in je eentje niet had gekund – of gewild. In dit proces draait alles om een goede onderlinge 

wisselwerking, met een beter collectief resultaat tot gevolg. Je bereikt dit doordat iedereen:

 ▶ vanuit gedeelde visie, structuur en inspiratie werkt;

 ▶ continu leert en verbetert;

 ▶ focust op concrete, tastbare resultaten;

 ▶ open tegen elkaar is en in direct contact staat met elkaar en alle stakeholders;

 ▶ energie krijgt door deze samenwerking.

De belangrijke competenties* in een team anno 2018 

1. Samenwerken

2. Klantgerichtheid 

3. Aanpassingsvermogen 

4. Probleemoplossend denken 

5. Sociale intelligentie 

6. Resultaatgerichtheid 

7. Computational thinking 

8. Creativiteit

9. Deskundigheid 

10. Leidinggeven

* Respondenten mochten uit twintig competenties hun eigen top 10 samenstellen (inclusief de optie ‘anders, namelijk…’)

Bron: ZP onderzoek 2018

4.2 Nieuwe technologische ontwikkelingen

Artificial Intelligence (AI)
AI (ook wel Assisted of Augmented Intelligence) gaat de functie van onze prefrontale cortex aanvullen. 

Dit houdt in: rationeel denken, analyseren, inzicht geven en verwachtingen formuleren. Maar ook: 

impulsbeheersing, sociaal gedrag, plannen en beslissen. Hierdoor kunnen we veel grotere 

hoeveelheden data sneller verwerken en objectiever analyseren. En dat verhoogt uiteindelijk weer de 

kwaliteit van onze beslissingen en activiteiten. Samengevat is AI de automatisering van complexe, 

typisch menselijke vaardigheden. Schrik niet, maar je moet hierbij toch echt denken aan:

 ▶ data en informatie verzamelen, analyseren, en patronen, verbanden en invloeden ontdekken;

 ▶ woorden, getallen, beelden, geluiden en emoties zoeken, herkennen en vergelijken;

 ▶ patroonbreuken signaleren;

 ▶ gesprekken voeren;

 ▶ onderhandelen, (ver)koopbeslissingen nemen en bestellingen plaatsen;

 ▶ experimenteren en leren;

 ▶ scenario’s formuleren, mogelijkheden en alternatieven afwegen, voorspellen en adviseren; 

 ▶ veranderingen inzetten, oplossingen aandragen, prioriteiten stellen en aanbevelingen doen.
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Smart to the max
De overtreffende trap is Autonomous Intelligence. Dit AI-systeem neemt ‘het’ van ons over. Dat wil 

zeggen: het adviseert niet en stelt geen prioriteiten, maar handelt zelfstandig. Realtime en in interactie 

met andere AI-apparaten of voertuigen. Het systeem evalueert, leert en stuurt bij. Direct en continu. 

Het staat nog in de kinderschoenen, maar is volop in ontwikkeling. Voorbeelden: 

 ▶ gezichtsherkenningsapparatuur die automatisch toegang verschaft

 ▶ opruimrobots voor explosieven

 ▶ zelfrijdende auto’s

 ▶ realtime tolkprogramma’s

Blockchain
De blockchain is uitgebreid in het nieuws geweest als voorbeeld van een technologie die kenmerken 

heeft van de document-managementsystemen uit het verleden. Blockchain kan gebruikt worden bij die 

processen waarbij bij elke stap informatie wordt toegevoegd, zoals een hypotheekaanvraag.

VR en AR
Virtual Reality (VR) staat al een aantal jaren in de spotlight. Echter heeft het afgelopen jaar ons geleerd 

dat Augmented Reality (AR) misschien wel meer toekomst heeft. Eerst even het verschil tussen deze 

twee. Bij virtual reality creëren we een nieuwe wereld die afgesloten is van de echte wereld. Via 

manipulatie van de zintuigen krijgen we bijvoorbeeld toegang tot levensechte prototypes of producten. 

Deze realistische voorstelling voorkomt dat bedrijven kostbare testmachines of showroommodellen 

moeten laten maken. Bij augmented reality lopen de digitale en echte wereld (naadloos) in elkaar over. 

Via smartphone of tablet vindt er vervolgens een interactie plaats met een virtuele laag die over de 

werkelijkheid wordt geprojecteerd. 

Daadwerkelijke praktijkvoorbeelden zijn er volop. Zo kan een makelaar in een handomdraai een 

braakliggend perceel omtoveren in een droomhuis of kantoorpand. De Rijksuniversiteit Groningen 

(RUG) en Vrije Universiteit (VU) gebruiken VR in een onderwijsproject om rechtenstudenten beter te 

leren pleiten. Door inzet van Virtual Reality (VR) kunnen studenten van beide instellingen elkaar 

ontmoeten in een virtuele rechtszaal. Ook in de wereld van werk zullen deze technologieën een grote 

impact gaan hebben. Te denken valt aan de inzet bij sollicitaties of bij het zichtbaar en tastbaar maken 

van bijvoorbeeld de werkomgeving. 

SMAC
Het acroniem SMAC staat voor Social, Mobile, Analytics en Cloud: vier invloedrijke elementen die elkaar 

alleen maar versterken wanneer ze worden gecombineerd. De som der delen wordt algemeen erkend 

als ‘een door technologie gedreven kracht met veel impact op zowel individuen als organisaties’. In de 

afgelopen tien jaar is onze digitale samenleving vier keer op de schop gegaan. Met sociaal, interactief 

gebruik (Web 2.0). Met mobiel, multi-touch en apps. Met big data en analytics, en met cloud 

computing. Deze fenomenen hebben onze (IT-)wereld ingrijpend veranderd. En ze zullen dat met de 

komst van het Internet of Things (IoT) in de nabije toekomst opnieuw doen.
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5  Wat gaat de toekomst brengen? 

In dit hoofdstuk bespreken we een aantal toekomstscenario’s. Hiervoor 

gebruiken we de zogeheten assen van onzekerheid:

1. De stand van de economie; hoogconjuctuur vs. neergang

2. Het gedrag van menselijk kapitaal (human capital); innerlijke drive vs. 

    passiviteit

Naast de economische onzekerheid zien we dat het succes van organisaties 

steeds meer bepaald wordt door de prestaties en drive van individuele mensen, 

met name door een selecte groep ondernemende professionals. Dit menselijk 

kapitaal en de mate van innerlijke drive is daarom een cruciaal onderdeel om te 

zien wat de toekomst op dit gebied gaat brengen.
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Economische groei en drijfveren

3. Economische neergang 
& individualisering 
en innerlijke drive

1. Economische groei
& individualisering 
en innerlijke drive

4. Economische neergang 
& collectivisme
en passiviteit

2. Economische groei
& collectivisme 
en passiviteit

Innerlijke drive

Passiviteit

Neergang Hoogconjunctuur

Figuur 21 Het kwadrant van conjuctuur en menselijk kapitaal of ‘de 4 scenario’s van menselijke en economische drive’

1. Economische groei, individualisering en innerlijke drive
 ▶ Grote mate van flexibiliteit van professionals en organisaties. 

 ▶ Enorme toename van zowel flex als de gig-economie en verdere platformalisering van arbeid.

 ▶ Verbinden van talent wordt een zeer grote uitdaging.

 ▶ Professionals zijn gedreven om te werken (in netwerken). Ze werken veel en flexibel. De werkweek 

loopt van maandag tot en met zondag, de werkdag houdt niet op na 17.00 uur. Mensen creëren hun 

eigen kansen en weten hun ideeën en arbeid te verkopen binnen hun netwerk. Ze doen meerdere 

opdrachten naast elkaar en zoeken hier actief naar.

 ▶ De arbeidsproductiviteit neemt toe.

 ▶ Het aantal mensen met een ‘vast’ contract neemt af.

 ▶ Professionals zullen steeds vaker ‘nee’ verkopen aan organisaties, bedrijven en merken waar ze zich 

niet mee kunnen en/ of willen identificeren. 

 ▶ Solidariteit is zeer laag. De verzorgingsstaat zal onder druk komen te staan.

2. Economische groei, collectivisme en passiviteit
 ▶ Professionals zoeken verbinding met organisaties met een purpose.

 ▶ Alle economisch lichten blijven op groen. Hierdoor is het juiste talent vinden en binden het grootste 

obstakel voor groei van organisaties.

 ▶ Collega’s maken deel uit van het sociale netwerk van professionals.

 ▶ Organisaties investeren flink om mensen echt te binden.

 ▶ Organisaties investeren veel in technologie.

 ▶ Verhouding vast vs. flex loopt terug: 75 om 25 procent.

 ▶ Door het teruglopen van de populatie flex is op- en afschalen lastig voor organisaties.

 ▶ Solidariteit is weer een belangrijk politiek agendapunt; linkse partijen groeien sterk. De roep om een 

variant op het basisinkomen zal groter worden.

 ▶ Door de economische groei zullen bedrijven zich nog meer gaan specialiseren.

3. Economische neergang, individualisering en innerlijke drive
 ▶ Professionals werken niet meer dan nodig en het liefst alleen wanneer het hen uitkomt.

 ▶ Werkloosheid neemt toe en jongeren gaan experimenteren met nieuwe vormen van samenwerken, 

zoals we dat ook in Spanje hebben gezien na de crisis van 2008.

 ▶ Overheid trekt zich terug; belang van het marktdenken neemt toe.

 ▶ Tweedeling in de samenleving neemt toe.

 ▶ Aantal zzp’ers en ondernemers neemt toe, voor een deel ook omdat aantal banen krimpt.
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4. Economische neergang, collectivisme en passiviteit
 ▶ Mensen werken relatief weinig en maken veel tijd vrij voor dingen die ze buiten het werk belangrijk 

vinden.

 ▶ Bedrijven gaan sterk op de kosten letten en zullen externe inhuur en het uitbesteden van bepaalde 

activiteiten gaan heroverwegen. 

 ▶ Mensen hechten aan vastigheid en werken veelal bij een onderneming die dit kan bieden.

 ▶ Werkloosheid is sterk toegenomen, het aantal nieuwe bedrijven sterk afgenomen.

 ▶ Linkse partijen zijn dominant.

 ▶ Basisinkomen en werkverschaffingsprojecten staan hoog op de agenda.

 ▶ Overheid speelt een belangrijke rol op de arbeidsmarkt, als bemiddelaar en werkgever.
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6  Conclusies van de scenario’s 

De keuze van de zogeheten ‘assen van onzekerheid’ is altijd een uitdaging bij het opstellen van scenario’s. 

Zo ook deze keer. De onzekerheid over de economie zal altijd blijven. Conjuncturele bewegingen zullen on-

derdeel blijven van het economisch getij (een subtiele verwijzing naar het gelijknamige boek van de eco-

noom Sam de Wolff, https://nl.wikipedia.org/wiki/Sam_de_Wolff). Daarom ook de keuze voor economische 

groei als een van de assen van onzekerheid. Onduidelijk blijft hoe het samenspel zal zijn tussen technologi-

sche en demografische ontwikkelingen, economische groei en werkgelegenheid. Het aantal vacatures zal 

zeker afnemen bij economische tegenspoed maar de vraag is of het de tekorten in sectoren als de zorg en 

ICT gaat verminderen. Waarschijnlijk niet. Voor de aanbieders van flexwerk, in al zijn vormen, zal een cycli-

sche afkoeling positief zijn: de ‘pool ‘ van beschikbare kandidaten wordt groter en kandidaten kunnen mak-

kelijker geplaatst worden. Echter zal een fikse ‘2008-achtige’ daling van ons BNP wederom een desastreu-

ze impact hebben op de arbeidsmarkt, zowel voor vast als voor flex. Zeker is ook dat technologie doorwerkt 

in tijden van economische voorspoed zoals nu, maar ook in tijden van economische neergang. Technologi-

sche ontwikkeling is daarom geen as van onzekerheid. Al vanaf het midden van de jaren zestig weten we 

dat de wet van Moore een verklaring biedt voor de exponentiële toename van rekenkracht van computers. 

Er is geen aanwijzing dat er op korte termijn een einde komt aan de voorspelkracht van deze wet. 

Er zijn ook sectoren die structureel veranderen omdat de technologie de aanjager is van nieuwe 

business modellen. Denk daarbij aan de media, uitgeverij, reissector en de financiële sector. De 

‘creatieve vernietiging’ die in deze sectoren plaatsvindt, heeft onder meer tot gevolg dat werk een heel 

andere inhoud krijgt en dat competenties sterk veranderen. Dit geldt ook voor contractvormen. 

Contractvormen worden minder relevant en de integratie van wat we nu ‘vast’ en ‘flex’ noemen is in 

volle gang. De overheid begrijpt dit en deze beweging is een belangrijke motivatie voor het nieuwe 

wetsvoorstel ‘Arbeidsmarkt in balans’.
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Als tweede as van onzekerheid hebben we gekozen voor twee gedrags- en cultuurkenmerken. Is er 

sprake van een verdere mate van individualisering en innerlijk drive op de arbeidsmarkt (Angelsaksisch 

model) of worden collectieve waarden juist belangrijker en ontstaat er een zeker mate van gelatenheid 

of zelfs passiviteit? Het is duidelijk dat de overheid middels het nieuwe wetsvoorstel Arbeidsmarkt in 

balans de juiste balans probeert te vinden tussen collectiviteit (bescherming) en individualisering. Een 

interessante recente ontwikkeling hierbij is de mindset van de jongste en aankomende generaties op 

de arbeidsmarkt: de generatie Z (millennials, Einstein) en generatie A (Alpha) genoemd. Zij lijken in hun 

gedrag op de arbeidsmarkt een interessante mix te laten zien van individualisme en collectivisme 

(betrokken bij onderwerpen die voor iedereen van belang zijn zoals duurzaamheid). Van passiviteit 

kunnen deze jongste generaties niet beschuldigd worden.. 

Interessant is wel dat de toekomst van de zp’ers rooskleurig lijkt te zijn. In meerdere scenario’s zien we het 

aantal zp’ers toenemen. Het aantal ‘gedwongen zp’ers’ is naar onze mening wel conjunctuur afhankelijk.

Algehele conclusie
We kunnen de huidige tijd het best omschrijven als eentje van economische voorspoed, waarin de 

mindset van werknemers is veranderd. De jonge generaties, Generatie Y, Z en zelfs de aankomende 

generatie A, betreden de arbeidsmarkt en de babyboomers verlaten de beroepsbevolking bijna. In 

sectoren als de overheid en het onderwijs bereikt ook Generatie X (geboren rond 1960) bijna de 

pensioengerechtigde leeftijd. Alles wijst erop dat de huidige tekorten op de arbeidsmarkt in de bekende 

probleemsectoren ICT, zorg en zakelijke dienstverlening structureel zijn en een cyclische correctie hier 

weinig aan verandert. In andere sectoren die van oudsher cyclisch gevoelig zijn zoals de bouw en 

transport, hebben de huidige tekorten veel te maken met de huidige economische rugwind.

Tegelijkertijd stomen de disruptieve, structurele ICT-veranderingen in rap tempo door. Op de middellange 

termijn verdwijnen hierdoor op grote schaal arbeidsplaatsen, met name bij grote bedrijven. Innovatiekracht 

en ondernemerszin kunnen zorgen voor een golf aan startups en zp’ers. Grote bedrijven liften mee op het 

succes en zetten in op zelfsturing, zingeving en een aantrekkelijke bedrijfscultuur. Dit betekent geen focus 

meer op alleen winstgeneratie maar op aantoonbare impact op de samenleving. Bedrijfsinvesteringen 

zullen worden getoetst aan de purpose van het bedrijf. De vraag is of grote bedrijven snel genoeg de draai 

kunnen maken naar de vereisten van de Nieuwe Wereld. In dit rapport hebben we in de hoofdstukken 3 

en 4 die vereisten uitgebreid de revue laten passeren. Naast de worsteling met het hiërarchische verleden 

bij veel grote bedrijven zien wij als belangrijkste barrière voor verandering het onvermogen om werkne-

mers met de juiste competenties aan te trekken en te behouden. Dit geldt zowel voor vaste werknemers 

als voor flexwerkers. We hebben dit probleem het ‘Kongsi-probleem’ genoemd en duidelijk gemaakt dat 

de huidige waardeketen van werving en selectie niet goed werkt: het is nog te veel ‘meer van hetzelfde’.

Toch is er goed nieuws voor Nederland: we hebben in ons land relatief weinig grote bedrijven. De kracht 

van de Nederlandse economie ligt vooral bij kleinere bedrijven en hun niet-hiërarchische (bedrijfs)cultuur 

die de transitie naar een netwerkeconomie ondersteunt. Goed nieuws is ook dat de overheid zich 

bewust is van al deze ontwikkelingen en werkt aan een blauwdruk voor een nieuwe wetgeving die 

meer 21e eeuw ‘proof’ is dan de huidige arbeidsrechtwetgeving die rond 1900 ontstaan is. Toevalliger-

wijs komen dus twee belangrijke trends samen: enerzijds de creatieve destructie van business- en ver-

dienmodellen van grote bedrijven, anderzijds de grootschalige entree van een jonge generatie met 

nieuwe organisatievormen en samenwerkingstechnieken. Deze ‘sociale’ disruptie kan wel eens een 

grotere impact hebben dan de technologische. Zoals gezegd, de Nederlandse cultuur faciliteert deze 

grootschalige transitie. Deze keer geldt: ‘The luck is not with the Irish, but with the Dutch’.
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Over de auteurs

Niels Huismans noemt zichzelf een strategische sparringspartner. Hij is in 

zeer diverse rollen actief. Jarenlang was hij vanuit zijn functie als consultant 

bij FastFlex verantwoordelijk voor Business Development. Niels richtte zich 

daarbij vanuit zijn marktexpertise op het creëren van meerwaarde voor 

huidige en nieuwe klanten. Daarnaast is hij oprichter en eigenaar van 

Marketives, waarmee hij tegenwoordig ondernemers en organisaties helpt 

om strategisch koers te zetten en te behouden vanuit een vernieuwende 

kijk op strategie. Naast zijn werk is Niels raadslid in de gemeente Alphen-

Chaam en heeft hij passie voor sport, film, reizen en culinaire uitspattingen.

Han Mesters is als Sector Banker Zakelijke Dienstverlening werkzaam bij 

ABN AMRO. Hij heeft zich verdiept in het thema ‘Personeel en Organisatie’ 

en in de sector die zich toelegt op HR-services. In de visie van Han – die 

regelmatig lezingen geeft en publiceert over dit thema – maakt de 

arbeidsmarkt ingrijpende veranderingen door. De mens maakt duidelijk het 

verschil. Reden te meer om stil te staan bij de vraag: Hoe haal ik het beste 

uit mijn professionals? Han is als economisch historicus eerder werkzaam 

geweest bij de afdeling Vermogensbeheer van de bank en heeft een passie 

voor gitaren.

Over FastFlex & Between

FastFlex is sinds 2017 onderdeel van Between Staffing en zal richting eind 2018 geheel als merk 

samengaan met Between. Between Staffing vindt en bemiddelt externe ICT- en non-ICT-professionals 

voor interim opdrachten. Zij geven advies over inhuurprocessen, werken klantgericht en staan voor 

persoonlijk accountmanagement. Zij verzorgen benchmarking van marktconformiteit op kwaliteit en 

tarief, contractbeheer en payrolling. Tot de klanten behoren provincies, universiteiten, multinationals, 

system integrators en een groot deel van de centrale overheid.
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Bevindingen

Onderscheidend vermogen in de professionele zakelijk dienstverlening heeft steeds meer te maken 

met creativiteit: het vermogen om voor de klant oplossingen aan te dragen die buiten de gebruikelijke 

referentiekaders liggen. Nu in vele sectoren de backoffice activiteiten en grote delen van de werk- 

processen geautomatiseerd zijn, valt hier nog weinig toegevoegde waarde te behalen. De Advocatuur  

is hierin een uitzondering: de automatisering van werkprocessen staat nog in de kinderschoenen. 

Het aanbieden van maatwerk juridische diensten door advocaten op de domeinen die voor hun klanten 

het verschil maken, biedt voldoende basis voor groei. Het gaat dan om het faciliteren van wendbaar- 

heid (strategische personeelsplanning), innovatie (het organiseren, borgen en bijeenbrengen van de 

juiste kennis en vaardigheden) en helpen bij het ‘toekomst vast’ maken van de ICT infrastructuur. De 

juridische achtergrond van de advocaat zal hierbij steeds meer een ‘hygiene’ factor worden. Een goed 

bedrijfskundig referentie kader en het op de juiste wijze inzetten van zijn netwerk zullen daarentegen 

het verschil gaan maken.

 

 

 

33
Inhoudsopgave >         

De kracht van flex en sociale disruptie 

Colofon 

Dit rapport is een uitgave van ABN AMRO 

Auteurs
Niels Huismans, FastFlex
Han Mesters, ABN AMRO
Bewerking door ABN AMRO, Sector Advisory &  
Sustainability

Beeldmateriaal
unsplash.com

Commercieel contact
Sector banker Zakelijke Dienstverlening
Han Mesters, 06 - 30291231 of  
han.mesters@nl.abnamro.com

FastFlex & Between Staffing, Marc Loo Directeur FastFlex, 
0643379700. of marc.loo@fastflex.nl

Oprichter Marketives
Niels Huismans, Directeur Marketives, 0643379724 of 
niels@marketives.nl 

Redactiebureau
Tekstwerf

Distributie
Website: www.abnamro.nl/sectoren 
Telefoon: 0900-0024 (0,10 per minuut)

insights.abnamro.nl

Disclaimer
De in deze publicatie neergelegde opvattingen zijn gebaseerd op door 
ABN AMRO betrouwbaar geachte gegevens en informatie, die op 
zorgvuldige wijze in onze analyses en prognoses zijn verwerkt. Noch 
ABN AMRO, noch functionarissen van de bank kunnen aansprakelijk 
worden gesteld voor in deze publicatie eventueel aanwezige 
onjuistheden. De weergegeven opvattingen en prognoses houden niet 
meer in dan onze eigen visie en kunnen zonder nadere aankondiging 
worden gewijzigd. Het gebruik van tekst en/of cijfers uit deze publicatie 
is toegestaan mits de bron duidelijk wordt vermeld.

© ABN AMRO, september 2018 
Deze publicatie is alleen bedoeld voor eigen gebruik. Verveelvoudiging 
en/of openbaarmaking van deze publicatie is niet toegestaan, behalve 
indien hiervoor schriftelijk toestemming is gekregen van ABN AMRO 
Bank. Teksten zijn afgesloten op 24 september 2018.

http://unsplash.com
mailto:han.mesters@nl.abnamro.com
http://www.abnamro.nl/sectoren
http://insights.abnamro.nl
http://insights.abnamro.nl

