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Future Proof (HR), een woord dat niet meer weg te denken is. Google eens 
en een ontelbaar aantal hits vliegen om je oren. Ondanks al deze rapporten, 
waren wij getriggerd om toch met de vraag rondom Future Proof HR aan 
de slag te gaan. Eén thema met tientallen vragen en wellicht wel 100 
antwoorden.

Wat wij willen doen is jullie meenemen in onze zoektocht naar een paar van 
deze antwoorden. Wij bieden onze leerervaringen en een perspectief van 
waar uit je naar ‘Future Proof HR’, kan kijken. 

Naast de aanpak van de opdracht en de introductie  
van ons team, nemen we je mee in drie stappen.  

1. Key take aways & next steps  

2. Inhoudelijke bevindingen 

 � Deel 1 The Future of Work

 � Deel 2 Wat is de waarde van HR in de toekomst 

 � Deel 3 Wat is de implicatie en impact  

3. Ruimte voor notities 

4. Bijlagen 

 � Inspiratie 

 � Drie toekomst scenario’s 

 � Zeven Quick profiles c.q. personas

Deze Learning Journal is ook niet af, het is een begin van een ontdekkingsreis.  
We nodigen je van harte uit je koffer te pakken en mee te gaan om nog meer te ontdekken. 

VOORWOORD
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DE OPDRACHT VANUIT HET BEDRIJVENNETWERK HR
De opdracht bestond uit een aantal deelvragen, waaronder de vraag of HR nog 
bestaansrecht in de toekomst heeft, waar dan de toegevoegde waarde zit en met 
welke rollen en verantwoordelijkheden HR deze toegevoegde waarde levert. Met als 
vervolgvraag, welke stappen kunnen we nu zetten en welke later?

Wij hebben de ‘toekomst’ en de implementatie impact, vanuit verschillende invalshoeken 
bekeken, van uit trends en vanuit enkele vraag ‘wat is de waarde van de factor HR?’. 

Drie stappen waar langs we met de opdracht aan de slag zijn gegaan 

1. Hoe ziet de toekomst van werk, van organisaties en hoe  

  mensen (samen) werken, eruit op basis van diverse trends?  

2. Wat is de waarde van de ‘factor HR’?  

3. Implementatie en impact op: Capabilities, expertise, organisatie HR etc.  

Ons team 
Het team werkt volgens de principes van een Community of Practices (CoP).

Een CoP is een vorm van het nieuwe leren. Nieuw organiseren impliceert nieuw 
leren. Mensen delen kennis en ervaring, helpen elkaar met het oplossen van 
problemen, bediscussiëren hun eigen situaties, hun aspiraties en hun behoeften, 
verkennen nieuwe ideeën en doen dienst als elkaars klankbord. De dialoog 
tussen zelforganiserende professionals is het uitgangspunt.

Ons vertrekpunt 
Wij vertrokken vanuit de resultaten van de Perfect Storm I. Een onderzoek naar de impact 
van de vierde industriële revolutie. In 2017 en 2018 is vanuit het Bedrijvennetwerk veel 
georganiseerd rondom Human Centric & Purpose Driven, ofwel wat gebeurt er als we de 
mens centraal zetten? Wij focussen met name op de bevinding dat HR moet transformeren.

Tanja Dos Reis Miranda

Marina van der Niet 

Karin de Ruiter 

Henk Leisink 

Karin den Ridder 

Jeroen Gouka 

Heleen Goet 

THE PERFECT STORM I
Accelerating change

No longer business as usual

Human centric & purpose driven

HR needs to transform
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ZELFORGANISATIE
Op 20 april 2018 gingen wij van start met twee belangrijke vragen. Wat vind je 
belangrijk in onze samenwerking, wat is je motivatie?  En hoe gaan we aan de 
slag met de opdracht?

Belangrijk in samenwerking 

 � “Be part of the solution” : 

 � Subgroepen met mandaat

 � Eigenaarschap nemen – zelforganiseren – en leren zelforganiseren 

 � Contactmomenten 

 � Gelijkwaardigheid en oog voor elkaars kwaliteiten 

 � FUN  & open 

 � Structuur – proces – afspraken 

 � Balans visie versus praktijk : Verbinden met omgeving (voor wie doe je het?)

  
Motivatie 

 � Leren

 � Vernieuwen

 � Inspiratie

 � State of the art 

Boost sessies 
Naast het opsplitsen van de opdracht om het behapbaar te maken, spraken we 
af in ‘boost sessies’ te gaan werken. Dagdelen waarin we met elkaar aan de 
opdracht werken. Na de kick off hebben we in 7 boost sessies met elkaar aan 
de opdracht gewerkt. 
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Design Thinking

 � Lead by principles of design thinking

 �  Dat een techniek als Design Thinking je helpt om normen- en 

waardenvrij te kijken met een outside- in blik, naar wat nodig is om 

te kunnen blijven voldoen aan de behoeften van je klant

Verbeterpunten 

 � Continuïteit groep 

 � (Reflectie op) samenhang tussen eerste 3 en laatste 3 sessies

 �  Weinig stil gestaan bij gelaagdheid en dynamiek van de praktijk, 

weinig reflectie vanuit bedrijven/ omgeving

Individueel leerproces 

 �  Waarde ervaren van zelf creëren in open ruimte vs. omgaan met 

“frustratie van niet weten /controle”

 �  Urgentie van bewustwording & verantwoordelijkheid op organisatie – 

team – individu (zelf) niveau

 �  Meer gedeelde dromen – ambities – zorgen – zoeken dan je soms 

denkt in de waan van de dag; sharing = quickening

TEAM LEARNINGS 

Zelforganiserend

 �  Als team hebben wij het proces zelf ingericht, alles benoemd t.a.v. de initiële vraag: 

aan de slag gegaan en gaande weg tot een oplossing gekomen (iteratief). 

 � Zelf organiseren, organisch koers zoeken, samen creëren

 � Zelf organiserend hebben wij als team veel bereikt. 

 � Loslaten en vertrouwen waren belangrijk

Gelijkwaardigheid en ruimte

 �  Maximale ruimte voor WHY: verkenning horizon, out of the box, geen remmende 

blauwdruk

 � Ruimte en gelijkwaardigheid m.b.t. ieders inbreng

 � Veel inhoud kunnen maken met een beperkt aantal mensen in een kort tijdsbestek 

 “
Dat dit organisch werkt op het moment dat iedereen met respect voor 
elkaars invalshoeken, meningen en kennis, openstaat en bereid is om out of 
the box te kijken naar een vraagstuk

"



1. KEY TAKE AWAYS
& NEXT STEPS 

VORIGE PAGINA | VOLGENDE PAGINA



FUTURE PROOF HR | 7 VORIGE PAGINA | VOLGENDE PAGINA

VOOR ONS ZELF ZIJN DIT DE VOORNAAMSTE INZICHTEN:

1. Een beeld van de toekomstige wereld van HR  

 �  De continue versnelling van veranderingen vraagt om een multi-skilled team 

van mensen (op welke manier dan ook georganiseerd) die expertise heeft op 

het gebied van hoe de toegevoegde waarde (meervoudige waarde creatie) 

(voor mens, robot, organisatie, maatschappij) het meest optimaal kan worden 

bewerkstelligd gegeven het doel op elk moment in de tijd. 

 �  Degene die dit goed onder knie heeft zal van grote toegevoegde waarde zijn 

in de maatschappij omdat dit team van mensen de maatschappij, organisaties, 

teams, netwerken en individuen kan helpen om de voortdurende veranderende 

balans te vinden en in te spelen op de dag van morgen.

2. Met de kanttekening, er is geen ‘one truth’

 �  Er is een enorme dynamiek in sociaal economische maatschappelijk culturele 

ontwikkelingen: daar kun je niet eendimensionaal over praten

 �  Digitalisering en globalisering versnellen en verscherpen, waardoor we de 

ontwikkeling richting Human Centric & Purpose Driven met verbinding en 

heelheid zien, maar ook kan er een krachtige tegenbeweging zijn, Ego Centric & 

Short term Driven met versnippering en afgescheidenheid. Beide kanten van het 

spectrum zijn altijd aanwezig; essentieel is je daar bewust van te zijn en daar 

verantwoord mee om te gaan.  

3. Klant behoeften en waarde creatie 

 �  Werken vanuit klantbehoeften helpt om de toegevoegde waarde van HR het beste te zien

 �  In de verschillende scenario’s, zien we grote impact voor klantbehoeften en 

inrichten en organiseren van werk. Er is dan ook volop ruimte voor HR waarde-

creatie in de geschetste scenario’s. 

 

 

 �  Dit  vraagt om overzicht, creativiteit, innovatief denken, adaptief vermogen, 

rolbewustzijn, professioneel en persoonlijk leiderschap

 �  Design thinking methodiek kan behulpzaam zijn voor HR om te leren vanuit 

klantbehoeften te werken. 

4.  HR Future fit? Practice what you preach 

 �  De impact en toekomstbestendigheid van HR, hangt sterker dan ooit af van 

sturing die HR zelf geeft. Als wij geen richting geven en het niet doen, wordt de 

behoefte razendsnel elders belegd of uitgehold. Als we dat wel doen dan zijn er 

mooie kansen. 

 �  De transformatie om Future fit te worden c.q. te blijven begint bij HR zelf. 

Transformatie van HR is dan ook essentieel. 

 �  Overall kijkend naar HR rollen die we nu kennen, denken we dat deze zullen 

verdwijnen en/of gedeeltelijk terugkomen in nieuwe rollen. We zien dat één 

persoon meerdere rollen kan vervullen, dit in tegenstelling tot één functie of één 

rol zoals Ulrich beschrijft. 

Next steps 
Een belangrijke conclusie voor ons is dat je hier nooit klaar mee bent; er is geen 
‘definition of done’. 
Daarom stellen wij de volgende vervolgstappen voor: 

 �  De uitdaging voor het vervolg is om onze inzichten te toetsen en te verrijken bij 

een breed spectrum van stakeholders. Een eerste sessie is gepland op 14 februari 

2019. 

 �  Gecombineerd met een proces van verdere bewustwording en 

verantwoordelijkheid nemen in de HR community, met als doel richting geven 

aan de gewenste dialoog en ontwikkeling van het vakgebied. Het op de agenda 

houden bij het Bedrijvennetwerk HR, kan dit ondersteunen.



DEEL 1 THE FUTURE
OF WORK
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Wat is de voornaamste – nu al te voorziene - impact van trends op de toekomst van werk.

In het eerste deel van de opdracht namen wij een duik in meerdere trendbeschrijvingen en stelden wij ons 
de vraag hoe deze, de toekomst van werk beïnvloeden. Hoe wordt werk georganiseerd? Welke impact 

heeft dit op organisaties en wat betekent dit voor cultuur en leiderschap bijvoorbeeld?
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Megatrends ‘the forces shaping our future’
Megatrends zijn de enorme krachten die de maatschappij en daarmee de wereld van werk 
hervormen; de economische verschuivingen die macht, rijkdom, competitiviteit en kansen 
over de hele wereld herverdelen; ontwrichtende innovaties, radicaal denken, nieuwe 
bedrijfsmodellen en grondstoffen schaarste die van invloed zijn op elke sector.

 �  Als we kijken naar factoren die bepalend zijn voor onze toekomst, bevinden we ons 

in een periode van extreem snelle vooruitgang op het gebied van technologische 

innovatie

 �  Automatisering, robotica en AI gaan snel vooruit, waardoor de aard en het aantal 

beschikbare banen drastisch veranderen. Technologie heeft de kracht om ons leven 

te verbeteren, de productiviteit te verhogen en zo ook onze levenstandaard en 

de gemiddelde levensduur. Mensen krijgen meer tijd om zich te concentreren op 

persoonlijke ontplooiing.

 �  Snelle verstedelijking. De VN projecteert dat tegen 2030,  4,9 miljard mensen 

stadsbewoners zullen zijn en tegen 2050 zal de stedelijke bevolking in de wereld 

met ongeveer 72% zijn toegenomen. In deze nieuwe wereld worden steden 

belangrijke agenten voor het creëren van banen.

 �  De zich snel ontwikkelende landen, met name die met een grote bevolking in de 

werkende leeftijd, die een bedrijfsethos omarmen, investeringen aantrekken en hun 

onderwijssysteem verbeteren, zullen de meeste macht krijgen.

 �  Opkomende landen staan voor de grootste uitdaging omdat technologie de kloof 

met de ontwikkelde wereld vergroot; werkloosheid en migratie zullen blijven bestaan 

zonder aanzienlijke, duurzame investeringen.

 �  Grondstoffen schaarste en klimaatverandering zijn zaken die alleen maar 

meer aandacht gaan krijgen. De vraag naar energie en water zal tegen 2030 

respectievelijk met 50% en 40% toenemen. Nieuwe soorten banen in alternatieve 

energie, nieuwe productieprocessen, productontwerp en afvalbeheer en hergebruik 

zullen gecreëerd moeten worden om aan deze behoeften te voldoen.

 �  We zullen enorme demografische verschuivingen zien, als de omvang, verdeling en 

leeftijdsprofiel van de wereldbevolking veranderen.

TECHNOLOGICAL 
BREAKTHROUTHS

RAPID
URBANISATION

SHIFTS IN GOBAL
ECONOMIC 

POWER

RESOURCE 
SCARCITY & 

CLIMATE CHANGE
DEMOGRAPHIC

SHIFTS
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Megatrends met betrekking tot de toekomst van werk 
Acht megatrends bepalen de toekomst van het werk en de nieuwe werknemer.  
Dat stellen Adjiedj Bakas en Martijn van der Woude in De Toekomst van Werk.
De acht megatrends waarmee organisaties en professionals rekening moeten houden: 

1.  Drastische vernieuwing van het onderwijs

2.  Nieuwe arbeidsrelaties en een levenslang gepassioneerd werken

3.  Arbeidsmarkt met divers talent, met een andere markt voor hoger en lager 

opgeleiden, nieuwe posities voor vakbonden, OR-en, werkgeversorganisaties

4.  Naar technologisering van werk en uitverkoop van Nederland

5.  Naar nieuwe zingeving in werk en andere ethiek; open source tijd, internationaal 

en nationaal werk tegelijk

6.  Versmelting van werk en privé

7.  Nieuw leiderschap

8.  Verschuiving van de economie van West naar Oost

Hoe beïnvloeden deze trends ontwikkelingen bij bedrijven en organisaties 

 �  Social enterprise: Bedrijven en werknemers (individuen) nemen steeds meer ook 

een maatschapplijke rol (in).  Er is sprake van een toenemend belang van non-

financial stakeholders. 

 �  Hybride vorm: Organisaties worden hybride: verschillende vormen van 

organiseren onder een dak, kan per business verschillen, maar kan ook leiden tot 

outsourcing van voormalige kernactiviteiten

 �  Joint ventures, nieuwe kernactiviteiten, samenwerkingsverbanden, binden van  

start-ups, special skilled people etc.

 �  Legacy & Maturity: Grote lang bestaande bedrijven nemen hun legacy/erfgoed 

mee, hoe ze daarmee om kunnen gaan, bepalen hun toekomst. Maturity niveau 

van de organisatie; Wat was en wat wordt het verdienmodel, adaptatie vermogen, 

flexibiliteit

 �  Purpose: steeds meer organisaties onderkennen de noodzaak om meer purpose 

driven te zijn. Dit vraagt ook om een congruente uitstraling van het brand (employer 

branding) en de realiteit aan de binnenkant. 

 

Een manier om naar de ontwikkeling van bedrijven te kijken is via het Spiral Dynamics 
model van C. Graves. Spiral Dynamics is een model dat bewustzijnsontwikkeling beschrijft 
op zowel persoonlijk als collectief niveau van organisaties. De 8 kleuren staan voor het 
niveau van bewustzijn of waardenniveau. Zie ook handboek Organisatieontwikkeling van 
Marcel van Marrewijk.

HOLISTISCH
WERELDOMVATTEND

INTELLECTUEEL
VRIJHEID

SUCCES
COMPETITIE

RESULTAATGERICHT

SNELHEID
TEMPO

KRACHT

SOCIAAL
CONSENSUS

VERBONDENHEID
RITUELEN

ORDE 
STRUCTUUR
PRINCIPES
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Hoe beïnvloeden deze trends de traditionele loopbaanpaden? 
De stilzwijgende veronderstelling is dat mensen een periode van voltijds onderwijs 
zullen hebben. Van voltijds onderwijs naar werk gaan, en dan fulltime gaan werken en 
met pensioen gaan. Dit gebeurt gewoon niet in de toekomst! We zien meer fasen in de 
loopbaan van mensen.

 

 
Op dit moment zien we bijvoorbeeld dat na de universiteit of hogeschool, mensen een 
verkenningsfase hebben, waarbij ze overgaan op verschillende rollen en carrières. In de 
toekomst denken we dat het volkomen redelijk is dat mensen op verschillende momenten 
in hun leven een periode van verkenning inlassen, waarin ze zich heroriënteren op een 
volgende werk/levensfase.

We zien dat nieuwe technologieën ook nieuwe kansen bieden en het voor mensen 
eenvoudiger maken om hun eigen bedrijf op te zetten, kleine bedrijven te starten en 
verbinding te maken met de producten van de wereld, en zelfs de klanten van de wereld.

We denken dat steeds meer mensen dat gaan doen, in een nieuwe fase die de "individuele 
producent" wordt genoemd.

We zien ook dat mensen van zestig en zeventig een zogenaamde ‘loopbaan portfolio’ 
opbouwen, waar ze een aantal verschillende banen doen, waarvan sommige worden 
betaald en sommige niet. Omdat het hen een reeks voordelen of middelen biedt die ze in 
die fase van hun leven nodig hebben.

Waarom zouden mensen dat niet in verschillende stadia van hun leven doen?

THE TRADITIONAL CAREER 
STAGES AS WE KNOW IT
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Hoe beïnvloeden deze trends de organisatie van werk? 
Werk zal zich meer en meer rondom het individu organiseren. Eén persoon heeft niet 
één functie maar kan verschillende rollen hebben, continue veranderende rollen, met 
verschillende taken en benodigde expertise en skills. 

Deze rollen kan men uitvoeren in meerdere verbanden, bij meerdere organisaties of 
netwerk, het zgn. hybride werken. 

Teamsamenwerking wordt steeds belangrijker. We werken multidisciplinair, agile, zelf 
organiserend en dat is nodig om adaptief te zijn. Adaptief veranderen en continu 
aanpassen is een normaal onderdeel van werk.
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HOE BEÏNVLOEDEN DEZE TRENDS HR VRAAGSTUKKEN? 

Leiderschap 
Groeps- en individueel leiderschap verandert substantieel onder invloed van 

 � horizontalisering (belang van netwerken), 

 �  versnelling (flexibiliteit, improviserend handelen), 

 �  zelfsturing ( eigen verantwoordelijkheid binnen slim kader van  

samenwerken en communicatie)  

 �  zingeving (motivatie, energie, levensfase, impact, duurzaamheid 

Ander leiderschap, coachend leiderschap (gids), ondersteunend aan teamfunctioneren en 
als onderdeel van het team. Sturing op basis van een visie en purpose, ziet verbanden 
en is in staat change en transformatie te leiden. Weet te verbinden en schept de kaders.

NEWTONIAN PARADIGM

The work environment is predictable and 
follow a fixed, commonly understood set 
of rules.

"Newtonian" Leader Strategies:

 � Provide clear directives

 � Standardize process

 � Cascade information to the team

 
Hierarchical Leadership Mindset
Individual performance through a focus on 
leaders-owned resources and priorities.

CHAOS PARADIGM

The work environment is inherently 
unpredictable: order is spontaneous and 
self-organized.

"Chaos" Leader Strategies:

 � Balance direction and autonomy

 � Create a collaborative team climate

 � Ensure information flows across the team

 
Enterprise Leadership Mindset
Enterprise contribution through using and 
contributing value across the organization.

O
LD

N
EW
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Skills 
Essentieel voor organisaties en netwerken, wordt toegang hebben tot resources, skills en 
competenties. Bedrijven zullen een toenemende noodzaak zien om aansluiting te vinden 
tussen (verouderd) onderwijs en benodigde skills. Er zal een toenemende mismatch 
ontstaan tussen vraag en aanbod :  tekort aan jongeren en overvloed aan non-future 
proof ouderen. Hoe ga je om met deze ‘legacy’; medewerkers met veelal verouderde 
competenties en hoe krijg je op tijd toegang tot nieuwe generatie etc. Hoe dicht je de gap 
tussen de soll en de ist.

Employee centricity 
Het werk organiseert zich meer rondom het individu. In toenemende mate staat de mens 
centraal, zo ook de human skills. Er komt meer focus op samenwerkingsgerichtheid, 
empathisch zijn en bijvoorbeeld intuïtie. Zelfkennis en persoonlijk leiderschap zijn cruciaal 
om te bepalen waar je je persoonlijke kwaliteiten het beste wilt inzetten. 

Waar voorheen medewerkers hun tijd en kennis inbrachten, zien we een shift naar 
continu (bij) leren, meer human skills (EQ, SQ) en vitaliteit. Kennis alleen is niet meer 
onderscheidend. 

Medewerkers zorgen voor marketing van zichzelf, werken in flexibele samenstelling van 
teams, werken in netwerken en blijven ontwikkelen.

Diversiteit  
We zien samenwerking tussen meer en toenemend aantal generaties, waardoor het aantal 
generatie-en diversiteitsmanagement vraagstukken toeneemt. 

Reward 
Door de terugtrekkende rol van de overheid moeten we mogelijk afscheid nemen van 
pensioen & AOW zoals we dat nu kennen. Wellicht gaan we van vaste loon(stijging), naar 
loon naar prestatie: beloning zal in ieder geval meer ‘customized’ worden. 

ENTERPRISE LEADERS GREATLY IMPACTS PERFORMANCE

Individual
Leadership

Leaders effectice at
individual leadership

Network
Leadership

Leaders effectice at
both individual and 
network leadership

Enterprise
Leadership

All leaders effective at 
individual and network 

leadership

Increased 
enterprise 
outcomes 

revenue and 
profit

4%

+ =
7% 12%
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WAT IS DE IMPACT OP EEN ONTWERP 
VAN EEN FUTURE PROOF HR ORGANISATIE?
Wat kan het bovenstaande betekenen voor een HR organisatie? Wat zijn voor ons 
uitgangspunten bij het ontwerp van een HR Future Proof organisatie en wat voor impact 
heeft dat op capabilities? 

Uitgangspunten en vragen voor HR?

 �  De mens staat centraal. Rol HR: hoe organiseer je dit?

 �  Maatschappelijke rol van bedrijven vorm kunnen geven

 �  Werk wordt anders georganiseerd. Niet meer 1 functie maar verschillende rollen 

(hybride werken). Samenwerkingsverbanden met andere organisaties. Rol HR: hoe 

organiseer je dit?

 �  Dialoog met de top van een organisatie hebben om de shift (maatschappelijke rol 

bedrijven, shift in denken) te kunnen stimuleren

Capabilities & expertise 

 �  Kennis over “hoe blijf je vitaal”

 �  Medewerkers kunnen meenemen in de veranderingen die eraan staan te komen

 �  HR analytics

 �  Ketendenken: als HR moet je breed kunnen denken/integraal denken/van begin tot 

eind van een keten

 �  Hoe voeg je waarde toe? Expert/adviseur, zorg voor waarde toevoeging bijv. door 

een verdienmodel voor HR, meervoudige waarde creatie

 �  HR Marketeer: toegang hebben tot resources, skills en competenties

 �  Coach kunnen zijn voor zowel medewerkers als managers

 �  Weten hoe mensen werken, zowel fysiologisch en psychisch (hoe werken relaties, wat 

zijn de basisbehoeftes van de mens, e.d.) waardoor je medewerkers kan begeleiden bij:

 �  Doen waar je blij van wordt en wat je goed kan, waar je gelukkig van wordt, in 

interactie met de omgeving

 �  Hoe blijft je zoveel mogelijk jezelf, in verbinding met je omgeving zodat je 

toegevoegde waarde levert

 �  En weten hoe je dit kan organiseren
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WELKE DILEMMA’S KUNNEN EEN ROL SPELEN BIJ EEN 
ONTWERP VAN EEN FUTURE PROOF HR ORGANISATIE?
Dilemma’s als het gaat om het inrichten, aansturen en functioneren van organisaties in de 
toekomst. Bureau Raymakers van de Bruggen legt deze voor aan HR-directeuren die ze 
interviewt 

1.  Leiderschap: Duwen en trekken?  

Hoe geef je als leider ruimte en wanneer moet je de teugels aantrekken?

2.  Engagement: Verbinden en loslaten?  

Hoe verbindt u mensen aan uw bedrijf en hoe schept u loyaliteit in een wereld die 

steeds verder flexibiliseert?

3.  Agility: Koersvast en wendbaar?  

Heeft het nog zin om lange termijn doelen te hebben als de organisatie zich iedere 

dag moet aanpassen, en hoe werkt dat in de praktijk?

4.  Internationalisering: Lokaal en globaal?  

Hoe zorg je ervoor dat er globale eenheid is, wanneer een bedrijf ook te maken heeft 

met lokale verschillen? En hoe laat je ook ruimte voor deze lokale verschillen?

5.  Diversiteit: authenticiteit en alle neuzen dezelfde kant op?  

Hoe zorg je voor een uniforme bedrijfscultuur, waarin diversiteit ten volle benut wordt?

6.  Inclusie: Betrekken en vooruitlopen? 

Is het mogelijk/wenselijk iedereen mee te nemen, als de markt vraagt constant een 

stap voor te zijn?

7.  Arbeidsverhoudingen: Bescherming en zelfbeschikking?  

Hoe beschermen we de werknemer voldoende, maar laten we hem ook zijn eigen 

(sociale) zekerheid en loopbaan organiseren?

8.  Duurzame inzetbaarheid: Verantwoordelijkheid nemen en geven?  

Hoe creëer je een gezonde bedrijfspopulatie, waarin werknemers zichzelf 

verantwoordelijk voelen voor hun gezondheid en loopbaan?

9.  Organisatie: Standaardisatie en innovatie?  

Hoe zorg je voor efficiënte werkprocessen met tegelijkertijd ruimte om te spelen/

experimenteren?

10.  Technologie: Automatisering en human touch?  

Wat is de toevoegde waarde van de mens boven een robot?
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Hoe kunnen wij met een open mind naar de waarde van HR kijken?
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In fase 2 van de opdracht, wilden wij focus op innovatie en vernieuwing. Daarom zijn wij 
met behulp van Design Thinking aan de slag gegaan. 

Centrale vragen 

1. Wie is onze klant? 

2.  Heeft HR nog bestaansrecht in de toekomst, waar zit de toegevoegde waarde:  

Hoe geven we met de HR functie invulling aan Human Centric en Purpose Driven? 

3. Welke rol vervullen we en willen we vervullen naar onze klanten?

Wat is Design Thinking?

 � Human centric innovatie approach

 � Helpt bij de ontwikkeling van nieuwe, relevante ideeën voor vraagstuk 

 � Helpt om voorbij de eigen (voor)oordelen en aannames te kijken 

 �  Focus op actie en oplossingen: De oplossingen, zitten veelal in de échte ervaringen 

van de doelgroep; doelgroep en behoeften staan centraal 

 �  Herkenbare ingrediënten: kennis van menselijk gedrag, experimenteren, 

prototyperen, leren van fouten

 �  Met een ander perspectief kijken, samenwerken en uit de context stappen met altijd 

de belanghebbenden in het oog.
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Het Design Thinking model en proces 
Volgens het Design Thinking model, wordt eerst gekeken naar de megatrends, op 
basis waarvan scenario’s zijn geschreven. Vervolgens zijn interviews gehouden over 
huidige klantbehoeften, die vervolgens vertaald zijn naar toekomstige behoeften in de 
verschillende scenario’s. Deze behoeften vormen de basis voor de rol en waarde van HR.

Design Thinking model
Onder begeleiding van Nina Pennock en Kaila Vreeken van het Design Thinking Center, 
zijn wij twee dagen aan de slag gegaan met deze methodiek. 

Dag 1 Dag 2

Mappen Formuleren Personaliseren Connecten 

 �  Mappen van 

alle gevonden 

informatie, 

trends en HR 

ontwikkelingen 

 �  Clusteren van 

trends 

 �  Formuleren van 

kernvragen

 �  Scenario’s  

schrijven  

gebaseerd 

 �  Dystopia, 

Utopia en een 

meest realis-

tisch scenario

 �  Stakeholder-

mapping in 

deze 3  

scenario’s 

 �  Huidige  

klantprofielen

 �  Toekomst- 

projectie van 

klanten 

 �  Gedrag en  

behoeften  

herkennen 

 �  Quick profiles 

maken

 �  Combineren 

van toekomst- 

scenario’s met 

quick profiles 

 �  Waardes die 

wij aan klanten 

leveren  

definiëren 

DESIGNDISCOVER DELIVER

CHALLENGE 
SPACE

SOLUTION 
SPACE

KLANTENTRENDS HR RICHTINGSCENARIO'S
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TRENDS & SCENARIO’S 
De onderstaande megatrends vormen de basis voor onze drie 
scenario’s, die op hun beurt bepalend zijn voor de behoeften 
van mensen (quick profiles) in de context van werk. 

Kernwoorden scenario Dystopie  

 �  Eigen belang. Korte termijn gewin heerst 

 �  Verspilling en tekorten 

 �  Oneerlijk 

 �  Verharding 

 �  Scheiding/conflict tussen volkeren, klassen, individuen. Hokjes 

 �  MACHT domineert, ‘slaaf of baas’

 �  Blinde technologie overheerst natuur(lijke) balans

 �  Mechanisch 

 �  Automatisme 

 �  Uitputting van de aarde en de mensheid 

 �  On(t)menselijk 

 �  Geen sociale vangnetten 

Kernwoorden Ideaal scenario 

 �  WWWWV; weerbaar, wendbaar, waardevol, welvaart, vitaliteit 

 �  Duurzame wereld 

 �  Evenwicht tussen mens, techniek en natuur 

 �  Complexiteit brengt onzekerheid : in klimaat, economie, religie , tech 

 �  Legacy van 30 jaar ‘olifantenspoor’, geeft spanning in de keten 

 �  Participatief 

 �  Respect 

 �  Human Centric 

 �  Samen, verbindend 

 �  Zelfregulering (minder centraal/overheid/organisatie) 

 �  Diversiteit in arbeidspopulatie (oud, etniciteit, jongere etc.)

 �  Globalisering 

 �  Open wereld _> strijd en kansen 

 �  Vermoeidheid (kan iedereen het allemaal bijbenen) 

 �  Ongelijkheid potentieel groter 

 �  Techniek ondersteunt , is helpend 

 �  Meerdere banen na(ast) elkaar 

CHALLENGE 
SPACE

TRENDS SCENARIO'S

TECHNOLOGICAL 
BREAKTHROUTHS

RAPID
URBANISATION

SHIFTS IN GOBAL
ECONOMIC 

POWER

RESOURCE 
SCARCITY & 

CLIMATE CHANGE
DEMOGRAPHIC

SHIFTS



FUTURE PROOF HR | 21 VORIGE PAGINA | VOLGENDE PAGINA

Stakeholder mapping 
Vanuit de drie scenario’s kijken we naar onze stakeholders en klanten. 
We stellen ons de vraag:

 � Wie heeft er invloed? 

 � Wie wordt geraakt in dit scenario?

Kernwoorden scenario Utopie 

 �  Zingeving 

 �  Vitaliteit, health 

 �  Equally divided

 � Harmonie 

 � Stabiel klimaat 

 � Invulling werk is: divers, project driven, geen vaste werkgever 

 �  Bewuste TECH (technologie) mens en maatschappij ; er is nagedacht over de impact 

op mens en maatschappij (ethiek, privacy etc.) 

 �  Technologie ontwikkeling is gericht en wordt getoetst op “hoe draagt dit bij aan een 

betere wereld?” TECH faciliteert

 � “1 wereld”

 � Onbegrensde mogelijkheden 

 � Inclusion is vanzelfsprekend (we spreken niet meer over nastreven van inclusion)  

 � Organisch (beweging, verandering, gaat vanzelf) 

SCENARIO

STAKEHOLDER MAP
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KLANTEN & HR RICHTING 
De tweede fase van Design Thinking gaat in op de klantbehoeften. Als voorbereiding zijn eerst meerdere klanten geïnterviewd. 
Tijdens de sessie zijn hiermee meerdere klantprofielen in kaart gebracht in de vorm van zgn Quick Profiles of Persona’s. Vervolgens 
zijn deze profiles gecombineerd met de toekomstscenario’s en zijn de toekomstige behoeften geïdentificeerd. Die op hun beurt weer 
de basis vormen voor het definiëren van de waarde die wij aan klanten kunnen leveren. 

INTERVIEW SCRIPT VOOR KLANTEN 

Deel A 

Werkzaamheden (inhoudelijk): 

 �  Kun je me iets vertellen over je huidige rol op je werk?

 � Wat zijn jouw taken en verantwoordelijkheden binnen je huidige rol?

 � Hoe zouden jouw collega’s jou omschrijven? Waarom?

Werkzaamheden (ervaringen): 

 � Is jouw werk belangrijk voor je? Waarom?

 �  Waar haal jij plezier uit in je werk? Denk aan: collega’s / werksfeer / inhoudelijk 

/ purpose bedrijf / werkvoorwaarden groeimogelijkheden/ reisafstand etc\

 �  Wat zijn frustraties die jou weerhouden jouw werk goed te kunnen doen? Denk 

aan: intern werk / prive / verwachtingen / communicatie kanalen / ….

 � Hoe heb je de keuze gemaakt voor welk bedrijf je werkt?

 � Kun je toelichten of dit belangrijk voor je is? Waarom?

Deel B 

Dromen (professionele groei): 

 � Hoe ben jij bezig met persoonlijke ontwikkeling?

 � Op welke manier wordt je daarin ondersteund door je werkgever?

 � Hoe ervaar jij dat?

 � Wat zou daarin jouw droomscenario zijn? 

 � Hoe zou HR hierin een rol voor jou kunnen spelen? 

 � Hoe zou jouw ideale werkweek er uit zien?

Afsluiting

 � Stel dat je de HR-afdeling in jouw bedrijf een tip zou kunnen geven?

SOLUTION 
SPACE

KLANTEN HR RICHTING
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Klantprofielen aan de hand van Quick profiles of persona’s 
Aan de hand van de stakeholder mapping, de interviews met onze huidige klanten en 
stakeholders, zijn 7 persona’s geformuleerd. Profielen van klanten, met hun gedragingen en 
toekomstige behoeften geïdentificeerd op basis van de 3 scenario’s. 

1. Nieuwsgierig en betrokken compaan

2. Nieuwsgierig mensenmens

3. Autonomous young professional 

4. Altruïstische genderneutrale doener

5. Generatie goed geregeld  

6. Quant ‘Data Nerd & - Lover  

7. Middle manager 
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Toekomstige klantbehoeften bij de Quick Profiles of Personas 
Zie voor de volledige klantprofielen bijlage C. Wellicht goed om deze eerst te lezen 
want vanuit deze  klantprofielen is een inschatting gemaakt van de behoeften in de 
verschillende toekomstscenario’s. Om ook buiten het spectrum van HR te denken, werkten 
wij met ‘X’ in plaats van ‘HR’. Dit geeft het volgende beeld: 

Quick profile: Data Nerd & lover

 �  X kent en regelt passende werkomgeving op individu en team

 �  X heeft een Igor in zijn eigen gelederen die de taal spreekt en begrijpt. 

Ambassadeur.

 �  Vanuit organisatie perspectief (bedrijf, samenleving, netwerk, klant) houdt X Igor 

verbonden aan de omgeving en vice versa. Keep you connected coach.

 �  X expert in matchmaking, onboarding en ondersteuning. Van adaptief vermogen 

mens en organisatie.

 �  X = souldoctor in hard times.

Quick profile: Generatie goed geregeld 

 �  X helpt in mijn behoefte aan hulp in mijn zoektocht. Is geen instituut en geeft 

persoonlijke guidance. X helpt me nadenken waar ik waarde toevoeg.

 �  X helpt mij om grip te krijgen in de fatique waar ik in zit. Kan niet meer, ik kom 

altijd te laat en overzie het niet. X helpt dan om bij te blijven. 

 �  X leert mij te overleven in deze wereld.

 �  Er moet brood op de plank blijven komen, ik help de baas. X helpt mij mijn 

inkomen veilig te stellen. X heeft tech dat mijn mindset kan lezen, een soort 

minority report. Dat helpt mij koest te blijven, waardoor ik mijn baan kan 

behouden.

Quick profile: Altruistische genderneutrale doener

 �  Ontwikkeling spirituele intelligentie

 �  Leren conflict hantering

 �  Innovatieve werkomgeving;

 �  Fysiek

 �  Mindset

 �  Teamsamenstelling

 �  Kennis

 �  Skills

 �  Coach

 �  Dieren op de werkvloer

 �  Menselijke ontmoeting faciliteren

Quick profile: Autonomous (young) professional (20-30 jr), I-generation 

 � Helpen inzien eigen toegevoegde waarde 

 � Helpen alternatieve ‘leer’plekken 

 � Horizontale snelle job rotaties 

 � Helpen ‘kiezen’

 � Financiële zekerheid en beloningssysteem 

 � Psychologische ondersteuning 

 � 2e spoor loopbaan, naast of na 1e baan, bijv timmerman 

 � Netwerk bieden , sector overschrijdend 
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Quick profile: Nieuwsgierig mensenmens

 � Leren hoe te werken met virtual teams

 � Stimuleren , enthousiasmeren, bevestigen 

 � Zichtbaar maken change opportunities 

 � Stimuleren kennis delen – multiplier 

 � Helpen profileren 

 � Stijlflexibiliteit 

 � Leren project mgt om te komen tot tastbaar resultaat 

Quick profile: Middle manager..

 �  Utopie: Tooling vanuit X om haar te helpen te leren wat haar rol is. Ze is nl 

onzeker en heeft hulp nodig bij haar zoektocht. Biedt tooling bij omscholing…

 �  Realistisch: Tooling vanuit X aangaande zelfreflectie en Gerda denkt het met 

tooling de redden en X biedt deze. X heeft een brokers rol om te zorgen voor 

goede coaching (buiten het bedrijf anders is het niet veilig)

 �  Dystopie: X zorgt voor de beste squad voor het bedrijf. X ontslaat (het is up or 

out) en X is onveilig.

Quick profile: nieuwsgierig en betrokken compaan
X kent meerwaarde van coaching en linkt die aan organisatiecultuur en ontwikkelen 
van medewerkers

 �  X leidt mensen uit de organisatie op tot “coach”

 � X organiseert/ biedt platform (live e/o digital) voor coaches cross company

HR Richting ; Capabilities 
Welke expertise is nodig op basis van de onderkende behoeften?* 

Cirkel van X  
Welke expertise is nodig op basis van de onderkende behoeften*   

 � Multidisciplinaire cirkel 

 � Purpose 

 � Kennis van Leren 

 � Open mindset 

 � Theory U 

 � Organisatiesystemisch denken 

 � Psychologie 

 � Vertaler van de “basis” behoeften praticioner (incl wetgeving kennis) 

 � Strateeg op mens en organisatie 

BASIS SKILL: GROWTH MINDSET

* Behoeften gebaseerd op basis van 7 personas in 3 scenario’s 



FUTURE PROOF HR | 26 VORIGE PAGINA | VOLGENDE PAGINA

HR RICHTING: TOEKOMSTIGE ROLLEN 
BIJ TOEKOMSTPROJECTIE VAN BEHOEFTEN
Vanuit de behoeften van de verschillende persona’s, is geïnventariseerd welke behoeften 
samengevat en vanuit een rol ingevuld kunnen worden. Het uitgangspunt is de context 
van de wereld van werkkijken maar buiten de grenzen van wat wij hedendaags onder HR 
verstaan. Eén mens, kan meerdere rollen vervullen. 

1. Master of learning Kennis van leren – coach – opleider 

 � Kennis en ontwikkeling 

 � Match expertise en rol in werkomgeving 

 � Ontwikkeling – persoonlijke transformatie – jezelf opnieuw uitvinden 

 � Persoonlijk leiderschap 

 � Verbeeldingskracht 

 � Flexibel inzetbaar – M shaped pro  

2. Spiritual guide Open mindset – waarden – mindset opener 

 � Zingeving 

 � Innerlijke groei 

 � Erkenning 

 � Happiness 

 � ZIJN – heelheid 

 � Vrijheid 

 � Verbinding 

 � Gelijkwaardigheid 
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3. Partner – strateeg op mens en organisatie 

 � Beste squad builder 

 � UP or OUT 

4. Organisational architect -  

  Organisatie architect organisatiesystemisch denken

 � Organisator platform voor coaches cross company 

 � Wereldwijd samenwerken 

 � Zelforganiserend werken 

 � Ambassadeur voor de medewerker (zelfde taal/expertise, 

business acumen) 

 � Uitdagend werk 

 � Hoogwaardige technologie 

 

5. Basic needs practicioner Basis behoeften vertaler 

 � Job finding 

 � Houvast 

 � Bevestiging 

 � Finance provider ‘brood op de plank’

 � Ergens bij horen, plek vinden , meetellen 

 � Flexibel & future proof inzetbaar zijn 

 � Werk 

 � Zelfzorg 

 � Autonomie 

 � Overleven  

6. Souldoctor Psychologie – Souldoctor in hard times 

 � Vitaliteit mentaal, fysiek SQ 

 � Virtueel compaan 

 � Digital Coaching 

 � Coaching 

 � Brokers rol voor goede coaching 

 � Makelaar 

 � Keep  you connected coach   

7. Techie 

 � Hoogwaardige technologie  

8. Transformator 

 � Transformatie begeleiding (op alle niveaus) 

 �  Tooling ondersteuning bij loopbaanontwikkeling, 

transformatie, omscholing  

9. Purpose mover 

 � Hoe pas ik in het systeem 

 � Hoe brengen we het systeem voorwaarts 



DEEL 3 IMPLEMENTATIE
VIA PROTOTYPING
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De impact 
Vanuit fase 1 uit de opdracht, kwamen wij op basis van (mega)trends tot een 
aantal uitgangspunten, vragen, capabilities en dilemma’s rondom de toekomst van 
werk en daarmee relevant voor de inrichting van HR organisaties. 

Vanuit fase 2 formuleerden wij met behulp van de Design Thinking Methodiek, een 
drietal toekomst scenarios, zeven klantpersonas, negen rollen en expertisegebieden 
waarmee waarde kan worden toegevoegd in de context van de wereld van werk. 

Prototyping 
Wij zien wij onze ervaringen, inzichten en resultaten als een perspectief van waar 
uit je naar het vraagstuk kan kijken. We geloven niet in one size fits all.  
Indachtig de fasen in Design Thinking zien we ons perspectief als een ‘prototype’. 
Van prototypes kan je leren om tot nieuwe ideeën te komen. En met het testen van 
het prototype, worden weer nieuwe inzichten opgedaan.

Daarom willen we de sessie op 14 februari 2019 inrichten als een prototype 
testing sessie. Met meer  input verrijken we de inzichten en komen we weer tot 
nieuwe ideeën, als individu en als collectief. 

Gevolgd door de vraag: 
“Uitgaande van de prototypes, wat is er nodig om future proof te worden: 
welke beweging hebben we ANNO NU te maken (=HOE) en wat is een 1e 
logische stap?”
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3. NOTITIES 
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4. BIJLAGEN

A. INSPIRATIE 
B. 3 SCENARIO’S 
C. 7 QUICK PROFILES C.Q. PERSONAS
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BIJLAGE A. INSPIRATIE 
 � Adams, L. HR Disrupted: It's time for something different

 � ADP. Hoe werk verandert. 

 � ADP. Hoe werk verandert 2.0 

 � Baarsma, B. Investeren in werkzekerheid bij Rabobank.

 � Bakas, A., Woude van der, M. De Toekomst van werk. 

 � Deloitte. Global Human Capital Trends 2016

 � Deloitte. Global Human Capital Trends 2017

 � Deloitte. Global Human Capital Trends 2018

 � Hooijdonk, van R. Het bedrijf van de toekomst. 

 � KLM. The future of work 

 � KPMG. Cloud HR: the future belongs to the bold. 

 �  Marrewijk, van M. Handboek Organisatieontwikkeling. Bouwstenen voor 

beter organiseren.

 � PWC. Digitalisering en robotisering vragen om employagility

 � PWC. Managing tomorrow’s People. The future of work to 2020

 � PWC. Workforce of the future. The competing sources shaping 2030

 � Rabobank. The future of work

 � Raet. tien tips om uw HR afdeling 2020 proof te maken 

 � Ulrich, D. University of Michigan. Are we there yet? What’s Next for HR

Internet links 

 �  Design Thinking [Link] 

https://www.makedesignwork.com/blog/2018/3/14/design-thinking-methode-

eenvoudig-uitgelegd-stappen?gclid=EAIaIQobChMI8sG9tqr22wIVFvlRCh0gtg1PEAAY

ASAAEgJqpvD_BwE 

 �  The Future of Work – Deloitte [Link] 

https://www2.deloitte.com/global/en/pages/human-capital/topics/future-of-work.html 

 �  The 5 Trends shaping the future of work [Link] 

https://www.youtube.com/watch?v=LrhmHbDLM8o 

 �  The Digital Skills Gap and the Future of Jobs 2020 - The Fundamental Growth 

Mindset [Link] 

https://www.youtube.com/watch?v=Y9FOyoS3Fag

 
 

https://www.makedesignwork.com/blog/2018/3/14/design-thinking-methode-eenvoudig-uitgelegd-stappen?gclid=EAIaIQobChMI8sG9tqr22wIVFvlRCh0gtg1PEAAYASAAEgJqpvD_BwE
https://www.makedesignwork.com/blog/2018/3/14/design-thinking-methode-eenvoudig-uitgelegd-stappen?gclid=EAIaIQobChMI8sG9tqr22wIVFvlRCh0gtg1PEAAYASAAEgJqpvD_BwE
https://www.makedesignwork.com/blog/2018/3/14/design-thinking-methode-eenvoudig-uitgelegd-stappen?gclid=EAIaIQobChMI8sG9tqr22wIVFvlRCh0gtg1PEAAYASAAEgJqpvD_BwE
https://www.makedesignwork.com/blog/2018/3/14/design-thinking-methode-eenvoudig-uitgelegd-stappen?gclid=EAIaIQobChMI8sG9tqr22wIVFvlRCh0gtg1PEAAYASAAEgJqpvD_BwE
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/human-capital/topics/future-of-work.html
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/human-capital/topics/future-of-work.html

https://www.youtube.com/watch?v=LrhmHbDLM8o
https://www.youtube.com/watch?v=LrhmHbDLM8o

https://www.youtube.com/watch?v=Y9FOyoS3Fag
https://www.youtube.com/watch?v=LrhmHbDLM8o
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BIJLAGE B. 3 SCENARIO’S 
SCENARIO DYSTOPIE – DE WERELD IN 2050
Metaforen: Wall – E, the matrix, Hunger Games, Blade runner, i-robot
Metaforen van de macht: 16 jaar Trump, nazi, propaganda, Poetin, recht van de sterksten

Technological breakthroughs
De wereld is volledig geautomatiseerd, Wie is aan de macht Robot of mens. Geen privacy 
en ethiek is geen issue. Armen mensen blijven op aarde waar de technologie heerst en de 
armen zijn hierdoor ondergeschikt aan de technologie. The matrix: er zijn verschillende 
parallelle virtuele werelden gecreëerd en je weet niet meer in welke wereld je leeft.

Rapid urbanisation
Door de exponentiele toename van bevolkingsgroei is de aarde geürbaniseerd. We krijgen 
nieuwe migratiestromen naar de landen die op dat moment in ontwikkeling  zijn verhuizen 
daarna met zijn allen weer verder. Cultureel erfgoed is weg want het moet allemaal wijken 
voor het voorzien van woonruimte.

Shifts in global economic power
De komende 25 jaar is de lobby van vervuilende organisaties volledig remmend voor 
verduurzaming. Daarna is het allemaal op.Traditionele bolwerken (grote bedrijven van nu 
en instituten zoals we die nu kennen zoals parlement) zijn omgevallen de digital rich (die 
voortgekomen zijn aan de start ups van nu) denken alleen maar in bitcoins, algoritmes en 
bepalen de wereld. Kloof tussen arm en rijk enorm en daardoor conflicten. 

Resource scarcity and climate change 
Machtsconflicten, wie heeft het voor het zeggen. Voedseltekorten, natuurlijke resources 
zijn uitgeput, veel vervuiling, veel conflicten wegens schaarste van de resources. Mensen 
zijn een zwerm sprinkhanen die de aarde heeft opgegeten waardoor we het heelal 
exploiteren. Omdat dit in 2050 nog in de kinderschoenen staat, zal er veel oorlog 
zijn vanwege schaarste. Natuur is totaal kapot gemaakt door de mens en is niet in 
staat geweest om de technologie voor behoud in te zetten. Weer is zeer extreem, grote 
droogte, of te veel water, smog, opwarming meer dan 3 graden, ozon heeft kritisch 
minimum bereikt. Geen ijskappen meer, dus veel overstromingen. Migratiestroom wegens 
klimaatvluchtelingen.

Demographic shifts
Veel ouderen (leeftijd 60 tot 100 jaar), veel werkloosheid. Arm leeft in de vervuilde 
wereld en hebben geen vangnet. Rijken leven veel langer, digitaliseren hun wereld 
waardoor de kloof alleen maar groter wordt en er ontstaan weer nieuwe welvaartsziekten. 
Individualisering, mensen zijn massaal psychisch ziek. Veel armen ook veel ziek. 

De rijken zijn in staat om gezond en fit veel ouder te worden, doordat zij in staat zijn deze 
basisbehoeften te kopen. De armen worden minder oud dan nu want zij hebben geen 
toegang meer tot gezondheidszorg, leren, geluk, zingeving en zo verder.
Technologie wordt door de rijken ingezet voor verjonging waardoor ze dus ook een langer 
leven hebben. 

Alle mensen leven ook in een virtuele wereld om de werkelijkheid te ontvluchten. Daardoor 
wordt een schijnwaarheid gecreëerd. Mensen weten niet meer wat nu echt is en niet. 
Slechts degene die de algoritmes hebben geschreven en behoren tot de bolwerken die 
bewust de waarheden beïnvloeden, weten nog wat waar is en wat niet. 

We hebben anno nu zo de mens centraal gezet omdat er een oorlog rondom talenten is. 
Maar tegelijkertijd is er een enorme ontwikkeling in de digitalisering waardoor deze twee 
richtingen in onze wereld niet meer matchen. We hebben prinsjes en prinsesje gecreëerd 
die niet in staat zijn om te accepteren dat de technologie zich dusdanig heeft ontwikkeld 
dat de robots ons niet meer nodig hebben en hebben daardoor de regie verloren.
De schaarse bron aan digital skills nu, leidt tot macht aan de Quants die zover doorgaan 
met de technologische ontwikkelingen dat ervoor gezorgd heeft dat de robots een serieuze 
speler zijn ten aanzien van de macht.

Wij denken nu dat purpose driven organisaties de toekomst zijn, maar dit bleek helemaal 
niet het geval te zijn. De grote (olie) bedrijven bleken zoveel macht te hebben dat zij 
toegang bleven houden tot de schaarse grondstoffen op de wereld. Zij bleken in staat 
continue groei te blijven realiseren waardoor mensen zich aan hen wilden verbinden om 
toekomstzekerheid te bestendigen. Deze organisaties blijken zo machtig dat zij zich op 
hele andere thema’s bepalend blijken. Zij snoeren de bevolking de mond ten aanzien 
verduurzaming, privacy en ethiek. Zij gaan mensen anders behandelen of ze worden als 
grondstof opgebruikt.  
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Je eindigt in de goot of je komt binnen en dan behoor je tot de happy few; je wordt rijk 
en je ziet kans mee te verhuizen op de golf van de kansen.
De bolwerken hebben de robots in hun machtsgreep. Die mensen die nog steeds in staat 
zijn om de robots te slim af te zijn, bouwen per definitie het nieuwe bolwerk. Totdat het 
moment komt dat de superrobot ons te slim af is, maar dan is het ons al gelukt om naar 
de volgende planeet te vertrekken.
Het gevolg in het gedrag van de mens is dat het tot verharding leidt. Dit heeft effect op 
leiderschap en cultuur. Recht van de sterksten.

IDEAAL SCENARIO NEDERLANDS PERSPECTIEF – 2025 – 2030 

Technological breakthrough
In een ideale wereld heeft technologie een ondersteunende rol en heeft de mens de regie. 
Er is sprake van een balans. Blockchain zorgt voor nieuwe waarheden en voor gelijkheid 
en eigen zeggenschap. Technologie ondersteunt in de basis behoeften. Tech helpt bij 
lokale voedsel zodat er minder honger is in de wereld. Tech helpt de medische sector 
om efficiënter te worden waardoor zorg voor een grotere groep mensen bereikbaar en 
betaalbaar is. Tech helpt dat we ons minder alleen voelen en dat we ons goed geholpen 
voelen. Mijn demente tante heeft gezelschap en als ik een moeilijke transactie moet 
doen, zorgt de vriendelijke chatbot voor de juist processing en geeft mij een goed 
gevoel. Tech zorgt ervoor dat de wereld dichtbij komt. Kinderen worden meer mensen 
van de wereld. Kennis is overal toegankelijk. Experience based, we beleven de wereld. 
We leren sneller en effectiever. 

Rapid Urbanisation 
Er is balans in de trek van mensen die naar de steden trekken. De overheid stimuleert het 
vergroten van stadsgrenzen zodat er voldoende woonplek is en stimuleert (met subsidies) 
duurzame woning bouw en verbouw van oudere woningen. Met hulp van shared 
carpooling van auto’s op waterstof wordt de uitstoot beperkt. En ook wordt er veel groen 
gepland voor voldoende zuurstof. Er zijn samengestelde woonvormen waarbij ouderen 
geholpen worden met bepaalde taken en andersom deze ouderen de jonge gezinnen 
helpen met hun kleine kinderen. Er is sprake van minder stress en minder eenzaamheid 
onder ouderen. Technologie brengt de wereld dicht bij elkaar, ook stad en platteland. 

Shifts in Global economic Power 

De Afrikaanse en Aziatische landen ontwikkelen zich sneller dan het Westen in het 
verleden. Er is sprake van globalisering, verschillende uitwisseling van culturen. Er komt 
meer gelijkheid. Door de verschillende culturen worden we meer en sneller ontwikkeld en 
breder. We zijn complementair aan elkaar. Er zijn geen grenzen en mensen bewegen voor 
hun werk en hun persoonlijk leven de wereldbol rond. Globale economische groei wordt 
genormaliseerd. De welvaart verschillen tussen verschillende wereld delen worden steeds 
kleiner. 
In Nederland betekent de shift in power, ook dat er meer macht komt bij de burger/
consument/werknemer. De rol van de overheid wordt steeds meer faciliterend en door 
zelfregulering in de maatschappij worden mistanden rondom privacy en ethiek aangepakt 

Resource scarcity and climate change
In de ideale situatie, levert ieder een tegenprestatie voor een duurzame wereld. Er is een 
goed draaiende circulaire economie. De schaarste aan grondstoffen is beperkt gebleven 
door alternatieven voor olie en gas. De meerderheid van de mensen deelt hun activa (auto, 
gereedschap, wasmachine etc.) en compenseert CO2 uitstoot.
Om naar ons werk te gaan, rijden we met een deelauto die rijdt op waterstof. Ook zijn 
er nieuwe vormen van openbaar vervoer zoals de monorail naar de Zuid As.  Maar werk 
zoek ik deels ook dichtbij huis dus het aantal vervoersbewegingen neemt af. 

Demographic shifts 
Mensen worden ouder. Ouderen worden goed ondersteund door tech in het leven van 
hun leven, boodschappen doen, medische zorg, en sociaal contact. We worden ouder. 
En we zijn meer bereid om te investeren in onze gezondheid, well-being, zelfbewustzijn 
en persoonlijke ontwikkeling. We blijven ons ontwikkelen en zullen meerdere loopbanen 
hebben en studies volgen. Al van kinds af aan krijgen we mee wat er nodig is om gezond 
te blijven en we zijn bereid om hier initiatieven in te nemen.  
Er komen verhoudingsgewijs minder Nederlandse jongeren. Wel een shift van buitenlandse 
jongeren die naar Nederland komen. 
We hebben een welvaartsstaat waar mensen geholpen worden om zelfredzaam te zijn 
‘welvaartstaat als trampoline’ . We zien meer ouderen op werkvloer (we werken tot  
zeker 75 jaar)  en meerdere careershifts worden ‘the new normal’. Dus tijdens je leven 
meerdere loopbanen. En ook tegelijkertijd meerdere banen, het zgn. ‘slashen’ of hybride 
werken. Dit doen we om te leren, maar ook vanuit onze wens naar purpose. Ook doen we 
maatschappelijk vrijwilligerswerk. 
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SCENARIO UTOPIE – DE WERELD IN 2050

“
De wereld ligt aan onze voeten, de grenzen zijn vervaagd in alle opzichten. 
Morgen zit ik in China voor een zakelijk overleg en overmorgen bezoek ik 
mijn oma in Frankrijk. Gelukkig heb ik geen last van een jetlag door een 
technologische doorbraak.  Omdat ik goed ben in mijn vak kan ik overal 
in de wereld aan de slag en ik ben niet gebonden aan plaats, tijd en 
organisatie. Bovendien heb ik, doordat ik samenwerk met de technologie, 
genoeg vrije tijd om iets te ondernemen met mijn familie en vrienden.  Mijn 
vriendenkring is zeer divers, we respecteren elkaars cultuur en achtergrond.  
Ik werk voor meerdere organisaties en ik werk aan projecten die voor mij 
persoonlijk zinvol zijn en positieve impact  hebben op de maatschappij. De 
organisaties waarvoor ik werk, hebben oog voor high performing teams en 
hebben een wereldwijd netwerk waarin ik mijn talenten kan inzetten.

”
Technological breakthroughs
De technologie is zeer ver ontwikkeld waardoor mensen zelf steeds minder hoeven te 
doen. We leven samen met deze technologie. Het is een onderdeel van ons dagelijks leven 
en maakt het leven makkelijker. De technologie helpt ons gezonder en bewuster te leven. 
Zware werkzaamheden worden bijvoorbeeld overgenomen door robots waardoor je geen 
rugklachten meer krijgt. Het maakt het leren makkelijker. De kennis is toegankelijk voor 
iedereen. De technologie ont zorgt. We hebben meer vrije tijd waardoor we de tijd en 
ruimte hebben om met zaken bezig te zijn die betekenis geven. 

Rapid Urbanisation
We werken wereldwijd en samen met alle culturen, met gedeelde normen en waarden. 
De grenzen vervagen, je kan overal wonen. De steden en het vervoer zijn schoon. De 
primaire levensbehoefte is voor iedereen toegankelijk en gratis.  Er is geen sprake meer 
van vervuiling. Er is ruimte om jezelf te zijn zowel in tijd als in space.

Shifts in global economic power
Iedereen in Nederland heeft een basisinkomen en niemand komt iets tekort waardoor er 
geen oorlogen zijn. Alles is “equaly divided”. 
De samenleving wordt via blockchains gereguleerd op microniveau. De overheid hoeft 
hierin geen rol meer  te vervullen. “Hackers” zijn de founders van de (ICT)systemen, dagen 
elkaar voortdurend uit om het beste uit elkaar te halen en scherp te houden. 
Er is geen sprake meer van werkloosheid want de arbeidsmarkt is open voor iedereen en 
wereldwijd. De economische kracht vanuit de bedrijven is niet meer van invloed op de 
maatschappij. De mens staat centraal. 

Resource scarcity and climate change
Het klimaat is stabiel en groen. Er zijn technologische doorbraken geweest waardoor we 
in staat zijn om het klimaat, de natuur te verbeteren en weer terug in hun kracht zetten. We 
zijn door de technologie in staat om natuurrampen te voorkomen.
Dit geeft zingeving aan mensen en vergroot de gezondheid. Door technologie hebben we 
een kwalitatief beter leven. 

Demographic shifts
Problematiek rondom overbevolking is opgelost omdat we voldoende voedsel hebben voor 
iedereen en wij ons woon- en levensstijl hybride invullen.
De generaties helpen elkaar. We zijn 1 community waarin alle ieders afkomst, religie e.d. 
gerespecteerd worden. We leven in harmonie.
We hebben een doel in het leven en zijn bewust bezig met zingeving. We hebben 
aandacht voor elkaar.
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BIJLAGE C. 7 QUICK PROFILES C.Q. PERSONAS 

Toekomstige behoeftes & eigenschappen van ons persona in de 
verschillende scenario’s 

U
TO

P
IE

 � Mens weer centraal: “Ik ga bijdragen aan meest belangrijke dat er is (Zingeving)”

 �  Wil graag verbeeldingskracht leveren aan de grote diverse keur aan mensen 
wereldwijd

 � Loopbaan coaching wordt vanzelfsprekend door veranderende “Arbeidsmarkt”

 � Digital coaching/ virtual compaan

R
EA

LI
ST

IS
C
H  �  Hij vult een behoefte in voor iedereen die op zoek is naar groei en “inner me” 

waardoor de goede coach hoog aanzien heeft

 � Zijn gains worden helemaal vervuld; hij/zij is happy

 � Maar welk plekje heeft hij nu echt?

 � Afzetter tegen bestaande orde

D
Y

ST
O

P
IE

 � Werkeloos

 � Overleeft niet

 � Geen klanten/ alleen ondergronds?

 � Moet zichzelf opnieuw uitvinden

De rol van X bij de invulling van de toekomstige behoeften 

 �  X kent meerwaarde van coaching en linkt die aan organisatiecultuur en ontwikkelen 

van medewerkers

 �  X leidt mensen uit de organisatie op tot “coach”

 �  X organiseert/ biedt platform (live e/o digital) voor coaches cross company

QUICK PROFILE NAME: FRANK

Description (the most prominent differentiator): 

1. Nieuwsgierig en 
betrokken compaan

Quote (A typical sentence this person will say): 

 �  “Ieder mens is een God in zichzelf”

 � “The sky is the limit”

 � “Sharing is quickening”

Relevant Key Attributions (Behaviour traits and objects that the persona uses that affects his/her behaviour): 

 � Nieuwsgierig - sensitief - open mind & heart

 � Zelfkennis, opereert vanuit vertrouwen en verbinding met zichzelf en de ander

 � Analytische verbeeldingskracht

 � Onbevooroordeeld, beweging van de ander is essentieel, niet de uitkomst 

(kritische toevoegingen: 

 � “Mist een harde kant? Softie”

 � “Is er wel heel erg voor de ander”

 �  “Heeft zichzelf niet in corporate wereld weten te handhaven  
en daardoor maar ZZP-er geworden”)

Jobs to be done (Things your persona is trying to get done): 

 �  Reflectie- en veranderkracht helpen versterken van individu, teams en organisatie

 �  Gericht op bewustwording en verantwoordelijkheid nemen van gecoachte (Individu/ team/ org) 
voor eigen situatie & acties

Pains (things that are stopping your persona 
from doing his job): 

 �  (te) korte termijn resultaat gericht denken

 �  Cultuur van controle & perfectionisme

 �  Sfeer van afgescheidenheid en 
dwingende normering

Gains (Things the persona a sense of satisfaction): 

 � Kwartjes die vallen

 � Beweging die ontstaat

 � Sharing is quickening

 � Immer groeiend (zelf)inzicht
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Toekomstige behoeftes & eigenschappen van ons persona in de 
verschillende scenario’s 

U
TO

P
IE  � Inclusieve samenleving – organisatie 

 � Onbegrensde mogelijkheden voor verandering 

 � Open aandacht voor zingeving/drijfveren 

 � Creëert op een organische manier harmonie en equal opportunities in gedrag

R
EA

LI
ST

IS
C
H

 � Agility & ability worden key elementen, past 100% in mijn visie/denklijn 

 �  Samen verbinden is wat we willen , ik begrijp dat en lever dit voor mijn organisatie 
(human centric) 

 �  De continue ontwikkelingen zorgen er ook voor dat ik niet weet of ik kan blijven 
bijdragen met mijn expertise 

 � Virtual culture/team wordt uitdagend. Behoefte om dat in de vingers te krijgen 

 �  Als mensen niet meer 100% verbonden zijn aan 1 organisatie, dan verandert de 
complexiteit en mijn invloed 

D
Y

ST
O

P
IE

 � Weet mensen dusdanig te beïnvloeden dat zij gewenst gedrag laten zien 

 � Is manipulatief maar het schuurt met eigen normen en waarden 

 � Heeft sterk positie want ik weet hoe ik mensen kan beïnvloeden

De rol van X bij de invulling van de toekomstige behoeften 

 � Leren hoe te werken met virtual teams

 � Stimuleren , enthousiasmeren, bevestigen 

 � Zichtbaar maken change opportunities 

 � Stimuleren kennis delen – multiplier 

 � Helpen profileren 

 � Stijlflexibiliteit 

 � Leren project mgt om te komen tot tastbaar resultaat

QUICK PROFILE NAME: JOLANDA

Description (the most prominent differentiator):

2. Nieuwsgierig mensenmens

Quote (A typical sentence this person will say): 

 �  ‘Een organisatie is niks,  
de mensen maken de organisatie’

 �  Gedoe komt er toch,  
laten we het meteen boven tafel krijgen. 

Relevant Key Attributions (Behaviour traits and objects that the persona uses that affects his/her behaviour): 

 � Nieuwsgierig 

 � Cultuur interesse

 � Reizen 

 � Is graag onder mensen 

 � Smult van groepsdynamiek 

 � Is dol op programma’s als mind F*ck

 � Gaat uit van intrinsieke motivatie en drijfveren 

 � Vrij goed onderlegd met allerlei theorieën die ze graag uitprobeert 

 � In voor iets nieuws

Jobs to be done (Things your persona is trying to get done): 

 �  Mensen meekrijgen in veranderingen 

 � People factur bij change 

 � Understanding vergroten bij managers: wat drijft mensen, hoe gedragen ze zich 

 � Gedrag beïnvloeden i.r.t. gewenste verandering (top down, bottom up)

Pains (things that are stopping your persona 
from doing his job): 

 � Blauwdruk denken 

 �  ‘omdat ik het zeg, moet het zo 
gebeuren’

 �  Als ze geforceerd wordt om te leveren of 
dat er gezegd wordt dat ze te veel praat 
en niet levert.

Gains (Things the persona a sense of satisfaction): 

 �  Als mensen ander gedrag laten zien na 
gepleegde interventies 

 �  Mensen komen over hun weerstand heen 

 �  In een organisatie wordt ingezien dat de factor 
mens vooraan komt bij verandering 

 �  Congruent gedrag 

 �  1+1=3
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Toekomstige behoeftes & eigenschappen van ons persona in de 
verschillende scenario’s 

U
TO

P
IE  � Zoekt uitdaging , challenge in het werk 

 � Wil zich onderscheiden (lukt moeilijk in equally divided) 

 � Waar is ‘buiten comfort zone’ ? Voelt zich niet gezien in Utopie 

 � Zoekt groei niet alleen in softe thema’s maar ook in harde (fin)

R
EA

LI
ST

IS
C
H  � Kan zijn ei helemaal kwijt want geënt op groei 

 � Wat is nog onderscheidend (persoon en maatschappij)  want het is allemaal SRM 

 � De wereld is binnen handbereik 

 � Leven in netwerkorganisatie waarin hij zich slim in weet te manouvreren 

 �  Kan met zijn zelfstandigheid en strategisch denkvermogen van grote toegevoegde 
waarde zijn 

D
Y

ST
O

P
IE

 � Zijn egoïsme kan hem redden 

 � Grote mond betekent dat hij boven komt en naar boven kan klimmen 

 � Heeft last van hokjes, ‘ja maar’…., wereld is te ‘zwart/wit’

De rol van X bij de invulling van de toekomstige behoeften 

 � Helpen inzien eigen toegevoegde waarde 

 � Helpen alternatieve ‘leer’plekken 

 � Horizontale snelle job rotaties 

 � Helpen ‘kiezen’

 � Financiële zekerheid en beloningssysteem 

 � Psychologische ondersteuning 

 � 2e spoor loopbaan, naast of na 1e baan, bijv timmerman 

 � Netwerk bieden , sector overschrijdend

QUICK PROFILE NAME: DYLAN

Description (the most prominent differentiator): 

3. Autonomous (young) professional 
(20-30 jr) I-generation

Quote (A typical sentence this person will say): 

 � Let me grow... 

 � I look ahead 

 � I love being ‘out of my comfort zone’

Relevant Key Attributions (Behaviour traits and objects that the persona uses that affects his/her behaviour): 

 � Learning attitude ; continuous learning, hoog opgeleid 

 � Bewust ; maatschappelijk bewust, bewust keuzes maken 

 � Zelfstandig en vooruitdenkend en ‘what’s in it for me’? 

 � Internationaal georiënteerd

 � Geen binding met de organisatie (lange termijn loyaliteit)

Jobs to be done (Things your persona is trying to get done): 

 � Leading projects 

 � Expertise leveren, inzetten 

 � Onderzoeken uitvoeren rondom nieuwe technologieën 

 � Resultaten leveren, financieel of diepgaande onderbouwde analyses (kwantiatief, kwalitatief) 

 � Marketing & communicatie 

Pains (things that are stopping your persona 
from doing his job): 

 �  Kleine niet relevante taken, waar je niet 
van leert 

 � Managers die niet inhoudelijk matchen 

 � Te weinig tijd om ‘on the job’ te leren 

 �  Generatieconflicten, ouderen die hem 
zien als egoïst , die zelf niet bereikt 
heeft, niet met de voeten in de klei heeft 
gestaan maar wel uitlegt hoe het hoort

 �  Te veel focus op leveren ipv groeien/
ontwikkelen 

Gains (Things the persona a sense of satisfaction): 

 �  Ontwikkeling als person & professional, geschikte 
cursussen, studietijd. Buiten comfortzone werken.  

 �  Expertise binnen het bedrijf 

 �  Verbonden voelen met organisatie- doelen en 
missie 

 � Niet-hiërarchische bedrijfscultuur 

 � Combi public/private sector 

 � Onboarding (uitleg techn.) nieuwe mdws

 �  Heldere doelen die gekoppeld zijn aan 
loonstijgingen en meer verantwoordelijkheid 
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Toekomstige behoeftes & eigenschappen van ons persona in de 
verschillende scenario’s 

U
TO

P
IE  � Volkomen in haar element

 � Gericht op wereldverbetering-> is niet meer nodig, ideaal is bereikt

 � SQ en dan? -> spiritueel

 � Heeft minder jobs te doen, er zijn weinig conflicten

R
EA

LI
ST

IS
C
H  � Participatie en verbinden is volop aan de orde

 � Ruimte voor vernieuwing en positieve cultuur

 � Worstelt met complexiteit en strijd

D
Y

ST
O

P
IE  � Besta ik nog wel, doe ik er nog toe?

 � Dit gaat tegen mijn waarden en normen in

 � Er zijn winnaars en verlizers, niet iedereen kan bijdragen, dat doet pijnt

 � De behoefte aan menselijk contact conflicteert met de harde en digitale wereld

 � Heeft veel te doen en te brengen, maar men zit niet op je te wachten

De rol van X bij de invulling van de toekomstige behoeften 

QUICK PROFILE NAME: AIMEE

Description (the most prominent differentiator): 

4. Altruistische genderneutrale doener

Quote (A typical sentence this person will say): 

 � Alles is mogelijk!

 � Not even the sky is the limit

Relevant Key Attributions (Behaviour traits and objects that the persona uses that affects his/her behaviour): 

 � Liefdevolle collega

 � Hoog IQ en EQ en SQ

 � Explore en discover

 � Positiviteit

 � Ongevraagd advies

 � Weet allleen verbinding te maken met gelijkgestemden

 � Betweter

 � Leeft op roze wolk

Jobs to be done (Things your persona is trying to get done): 

 � Verbinden van mensen

 � Openen van andermans ogen, enthousiast maken

 � Innovatief

Pains (things that are stopping your persona 
from doing his job): 

 � Ongelijke behandeling

 � Dominantie leidinggevende

 �  Systemen die niet werken of die je 
tegenwerken

 � Benauwende structuur

Gains (Things the persona a sense of satisfaction): 

 � Ziekteverzuim omlaag

 � Conficten uit de wereld helpen

 � Iedere medewerker ervaart werk als zinvol

 � Elk mens is waardevol

 � Ontwikkeling spirituele intelligentie

 � Leren conflict hantering

 � Innovatieve werkomgeving;

 � Fysiek

 � Mindset

 � Teamsamenstelling

 � Kennis

 � Skills

 � Coach

 � Dieren op de werkvloer

 � Menselijke ontmoeting faciliteren
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Toekomstige behoeftes & eigenschappen van ons persona in de 
verschillende scenario’s 

U
TO

P
IE  �  Mist verbondenheid met organisatie. Moet leren ook voor anderen te zorgen, voor 

zichzelf te zorgen. Is blij met de gelijkheid. 

R
EA

LI
ST

IS
C
H  �  Zoekt houvast, bevestiging en structuur. Voelt weerstand en weerbaarheid. Mist sociale 

structuur, team, collega’s etc. Moeite met de steeds veranderende wereld en om bij 
te blijven. Expertise/kennis is een issue. Is niet meer de expert en daarmee daalt de 
waarde van ervaring.

D
Y

ST
O

P
IE  �  Wakkert angst en onverschilligheid aan. Weet zich in te dekken, te handhaven als 

hulpjes van de baas. Voor zover er nog een beetje idealen er lef over waren, zijn 
deze nu helemaal afgestorven. Overleven is de norm geworden.

De rol van X bij de invulling van de toekomstige behoeften 

 �  X helpt in mijn behoefte aan hulp in mijn zoektocht. Is geen instituut en geeft 

persoonlijke guidance. X helpt me nadenken waar ik waarde toevoeg.

 �  X helpt mij om grip te krijgen in de fatique waar ik in zit. Kan niet meer, ik kom altijd 

te laat en overzie het niet. X helpt dan om bij te blijven. 

 � X leert mij te overleven in deze wereld.

 �  Er moet brood op de plank blijven komen, ik help de baas. X helpt mij mijn inkomen 

veilig te stellen. X heeft tech dat mijn mindset kan lezen, een soort minority report. 

Dat helpt mij koest te blijven, waardoor ik mijn baan kan behouden.

QUICK PROFILE NAME: MARIE (+/- 40 JAAR)

Description (the most prominent differentiator):

5. Generatie goed geregeld

Quote (A typical sentence this person will say): 

 � Doe maar normaal…

Relevant Key Attributions (Behaviour traits and objects that the persona uses that affects his/her behaviour): 

 � Voelt zich verbonden met de organisatie.

 � Heeft alle veranderingen al gezien

 � Gericht op samenwerking in team

 � Ja, maar…

 � Heeft geleerd te bouwen en voor zichzelf te zorgen. Daar zit ook angst en afhankelijkheid.

 � In it for the long run.

 � Binnen de gebaande paden.

 � Gevoel voor hierarchie

 � Hoopt op wat paternalistische organisatie.

Jobs to be done (Things your persona is trying to get done): 

 � Doet het voor de klant

 � Weet waar hij/zij werkt.

 � Gericht op stabiliteit en zekerheid

 � Vaart op opgedane kennis & ervaring

 � Is actief in het sociale systeem

Pains (things that are stopping your persona 
from doing his job): 

 � Snelle veranderingen (agile/lean)

 � Disruptive tech

 �  Stuurt carrier niet altijd zelf, in handen 
van organisatie

 �  Verharding of versobering van 
arbeidsvoorwaarden

Gains (Things the persona a sense of satisfaction): 

 � Met fijne mensen samenwerken

 � Inkomen

 �  Willen serieus genomen worden, voelen dat ze 
ertoe doen

 � Expert zijn en blijven

 � Iets achterlaten (na pensioen)

 � Uitdragen van core values organisatie

 � Work/life in balans, hard werken en ook privé
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Toekomstige behoeftes & eigenschappen van ons persona in de 
verschillende scenario’s 

U
TO

P
IE  �  Deze person is alom gerespecteerd in zijn ‘zijn’. Er zijn genoeg complexe puzzels op 

te lossen. Vanuit zijn kamer is de hele wereld bereikbaar. Omdat de impact van zijn 
werk soms beoordeeld wordt als negatief op de samenleving, is het wel gefrustreerd 
want zijn model klopt toch. Kan af en toe met zijn isolement niet uit de voeten, 
aangezien de wereld holistisch is.

R
EA

LI
ST

IS
C
H  �  Heeft zijn plek gevonden en wordt gerespecteerd om zijn kennis en vaardigheden. 

Techniek helpt, ondersteunt -> is zijn ding. Heeft moeite met rollen, hoe werkt het, wie 
doet wat. Kan zelfsturend werken, maar kan ongeleid projectiel worden. 

D
Y

ST
O

P
IE

 �  Kan niet meer autonoom werken. Wordt aangestuurd. Peers worden vijanden, alleen 
de besten overleven (baas of slaaf). Maakt modellen om te domineren, gericht op 
macht en manipulatie.

De rol van X bij de invulling van de toekomstige behoeften 

 � X kent en regelt passende werkomgeving op individu en team

 �  X heeft een Igor in zijn eigen gelederen die de taal spreekt en begrijpt. 

Ambassadeur.

 �  Vanuit organisatie perspectief (bedrijf, samenleving, netwerk, klant) houdt X Igor 

verbonden aan de omgeving en vice versa. Keep you connected coach.

 �  X expert in matchmaking, onboarding en ondersteuning. Van adaptief vermogen 

mens en organisatie.

 � X = souldoctor in hard times.

QUICK PROFILE NAME: IGOR

Description (the most prominent differentiator): 

6. Data Nerd & Lover

Quote (A typical sentence this person will say): 

 � ‘Data is hygiëne’

 � ‘Alles wat klopt heeft bestaansrecht’

Relevant Key Attributions (Behaviour traits and objects that the persona uses that affects his/her behaviour): 

 � Autonoom, hiërarchie doet mij niets.

 � Denkt in cijfers -> data cruncher -> data grutten / systemen en modellen bouwen.

 � Hoog IQ, vaak een lager EQ ->snel data verwerken, processen

 � Analytisch sterk

 � Emoties kunnen ineens geuit worden

Jobs to be done (Things your persona is trying to get done): 

 � Complexe puzzels oplossen

Pains (things that are stopping your persona 
from doing his job): 

 � Moeizaam in team, zelfsturing, coaching

 �  Moet op Igors manier gaan, hierarchie 
doet Igor niets.

 � Resultaat is leidend.

 � Schoppen tegen het systeem

Gains (Things the persona a sense of satisfaction): 

 �  Bevestiging van andere quants dat Igor een goed 
model heft geleverd.

 �  Gevoelig voor peer pressure andere quants.

 � Wars van ethiek
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Toekomstige behoeftes & eigenschappen van ons persona in de 
verschillende scenario’s 

U
TO

P
IE

 � Macht speelt niet, snapt ze niet.

 � Rol meer als coach, niet sturend

 � Falen mag

 � Kennis goed inzetten

 � Ze is inwisselbaar (moet ze aan werken)

R
EA

LI
ST

IS
C
H  � Moet/wil leren zichzelf te kennen

 � Zoekende welke richting

 � Heeft geen managers rol meer

 � Moet zichzelf opnieuw uitvinden

D
Y

ST
O

P
IE  �  Sluit zich aan bij de machtsorde en helpt de orde zijn ideal te verwezenlijken maar 

het gaat haar wel op haar pet.

 � De wereld is te complex.

De rol van X bij de invulling van de toekomstige behoeften 

 �  Utopie: Tooling vanuit X om haar te helpen te leren wat haar rol is. Ze is nl onzeker 

en heeft hulp nodig bij haar zoektocht. Biedt tooling bij omscholing…

 �  Realistisch: Tooling vanuit X aangaande zelfreflectie en Gerda denkt het met tooling 

de redden en X biedt deze. X heeft een brokers rol om te zorgen voor goede 

coaching (buiten het bedrijf anders is het niet veilig)

 �  Dystopie: X zorgt voor de beste squad voor het bedrijf. X ontslaat (het is up or out) en 

X is onveilig.

QUICK PROFILE NAME: GERDA - JANNEKE

Description (the most prominent differentiator):

7. De (middle) manager

Quote (A typical sentence this person will say): 

 � Kennis is macht

 � “I will survive”

 � “Zonder mij stort de tent in”

Relevant Key Attributions (Behaviour traits and objects that the persona uses that affects his/her behaviour): 

 � Politiek spel

 � Decision making: dient de hiërarchie

 � Beïnvloedingsvaardig + weet hoe de hazen lopen

 � Gecontroleerd gedrag

Jobs to be done (Things your persona is trying to get done): 

 � Stuur de operatie aan – planning en organisatie

 � Calamiteiten voorkomen / incidenten

 � Reporting

 � Voldoen aan regels en processen

 � Instrueert, straft en beloont + “shit umbrella”

Pains (things that are stopping your persona 
from doing his job): 

 � Onduidelijke kaders/ open einde

 � Inspirational sessions

 � Ontwikkelgesprekken

 � Uit de comfortzone

 � Persoonlijke reflectie

Gains (Things the persona a sense of satisfaction): 

 � Alles onder controle

 � Voldoen aan verwachtingen buitenwereld

 � Niet fallen

 � …. halen
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