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DIGITALISERING VAN ONZE ECONOMIE EN BEDRIJVEN  

Revolutie van de vaardigheden op til

Automatisering, internet of things, intelligente applicaties ... 
Vragen rond artificiële intelligentie en technologische inno-
vatie zijn meer dan ooit aan de orde. Maar welke impact      
zal de digitalisering hebben op de arbeidswereld zoals we 
die vandaag kennen? Al twaalf jaar is ManpowerGroup een 
strategische partner van het Wereld Economisch Forum 
(WEF) in het Zwitserse Davos. Tijdens de jaarlijkse verga-
dering afgelopen januari stelde de HR-specialist zijn nieuwe 
white paper ‘The Skills Revolution’ voor. Profacility analy-
seerde voor u de belangrijkste conclusies van dit onderzoek.  

Het onderzoek van Manpower bij ongeveer 18.000 werkgevers   
in 43 landen biedt een doorlichting van de zeitgeist van de 
arbeidswereld. Om de veranderingen in de bedrijfswereld op 
korte termijn te kunnen ramen, peilde de HR-specialist bij die 
werkgevers of zij wel voorbereid zijn op deze ‘revolutie van de 
vaardigheden’. In welke mate zullen zij de komende twee jaar 
gevolgen ondervinden van de automatisering? Zullen ze nood 
hebben aan nieuwe profielen? Welke maatregelen nemen ze om 
hun personeel te helpen zich voor te bereiden voor jobs waarvan 
ze vandaag zelfs niet eens weten dat ze bestaan? 

Talent als nieuwe munteenheid 
“De leercapaciteit (ook ‘learnability’ genoemd, nvdr.), namelijk de 
wil en capaciteit om nieuwe vaardigeden te verwerven en zo 
‘inzetbaar’ te blijven op de arbeidsmarkt, zal in deze ‘revolutie van 
de vaardigheden’ de sleutel tot succes blijken” aldus Jonas 
Prising, voorzitter en CEO van ManpowerGroup. Met de huidige 

digitalisering wordt dit vermogen om nieuwe vaardigheden aan    
te leren de hoofdprioriteit voor iedere actor in de arbeidswereld. 
Het concept ‘learnability’ biedt zowel werknemers als werkgevers 
de mogelijkheid om zich aan te passen aan de constante tech-
nologische ontwikkelingen in ons dagelijkse leven en dus ook   
aan de daaruit voortvloeiende veranderingen in de arbeidswereld. 
Meer dan ooit wordt talent de nieuwe munteenheid in de arbeids-
wereld, en de wisselkoers zal afhangen van de leercapaciteit van 
de mensen.

Digitalisering ter bevordering van de werkgelegenheid
De kosten voor het implementeren van nieuwe technologieën 
mogen dan wel dalen, de impact van die technologieën op de 
vaardigheden van werknemers blijft belangrijk: nieuwe techno-
logieën vereisen namelijk mensen met speciale vaardigheden, en 
precies daarom zijn werkgevers nog niet bereid om automati-
sering te verwelkomen. Op de vraag of de digitalisering en auto-
matisering de komende twee jaar werkgelegenheid zullen creëren 
of doen verdwijnen, antwoordde 19% van de werkgevers die 
deelnamen aan het onderzoek van Manpower dat het gebruik 
van technologieën een personeelsstijging zal meebrengen. 
Slechts 12% denkt dat hun personeelsbestand zal inkrimpen. 
Een grote meerderheid blijft ervan overtuigd dat dit geen impact 
zal hebben op hun loonpost, zolang hun medewerkers goede 
vaardigheden bezitten en bereid zijn om bij te leren en zich aan te 
passen. Net als in de meeste Europese landen verwachten de 
Belgische werkgevers (-1%) niet dat er veel jobs zullen verdwijnen 
als gevolg van de automatisering.
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Constante zelfvernieuwing als must
Wist u dat zowat 45% van de taken uitgevoerd door betaald 
personeel eigenlijk geautomatiseerd zou kunnen worden met de 
huidige technologieën? Dat blijkt uit een rapport van consul-
tancyreus McKinsey. Toch is een totale ontwrichting binnen de 
arbeidswereld nog lang niet voor meteen. Over de impact van 
technologie op de werkgelegenheid wordt meestal gesproken in 
termen van creatie of verlies van jobs. Maar de echte discussie 
houdt vaak verband met de noodzaak om vaardigheden te 
verwerven en zo geschikt te blijven voor de huidige functies of 
functies te bekleden waarvan we vandaag het bestaan nog niet 
eens vermoeden. De grootste verandering die de digitalisering 
teweegbracht op de arbeidsmarkt is dat onze vaardigheden nu 
minder lang relevant blijven; om inzetbaar te blijven, moeten we 
ons constant bijscholen.

En wat met FM? 
Ten aanzien van de digitalisering zullen Facility Managers net als 
alle andere werknemers creativiteit, en meer bepaald techno-
logische creativiteit, aan de dag moeten leggen. Door hun kennis 
over de nieuwe mogelijkheden op het vlak van dienstenbeheer, 
levering en rapportering te verruimen en de technologische   
tools waarover zij beschikken op een creatieve manier te combi-
neren, zullen Facility Managers beter kunnen beantwoorden aan 
de facilitaire behoeften van bedrijven om de innoverende werk-
omgeving te kunnen creëren die organisaties nodig hebben.        
Het inzicht in nieuwe toepassingen voor het beheer van diensten, 
in de nieuwe mogelijkheden van FMIS en softwarepakketten        
als BIM, in innovaties gekoppeld aan het internet of things die 
gebouwen alsmaar intelligenter maken... het zijn enkele van de 
aspecten waarbij een Facility Manager blijk kan geven van 
‘learnability’. 

Bent u zelf bereid om bij te leren?      
Naar aanleiding van het vorige Wereld Economisch Forum (WEF)   
in Davos lanceerde ManpowerGroup een nieuwe interactieve     
test waarmee u uw leerquotiënt kunt testen. U komt ook zelf uw 
leerprofiel te weten: vernieuwer, denker, vrije geest, verkenner, 
traditionalist, enz.   
Doe de test op www.learnability.com.  
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FM = mensenwerk
Wat de rol van technologie ook mag zijn, facility management zal 
altijd mensenwerk blijven. Aangezien de ‘war for talent’ focust    
op de werknemerservaring door een gezonde werkomgeving         
te creëren die bevorderlijk is voor het welzijn, zullen Facility  
Managers een alsmaar belangrijkere rol spelen in deze thematiek. 
Empathie zal een essentiële troef worden: een empathische 
Facility  Manager zal zich makkelijker in de plaats van de werk-
nemers maar ook  van de bezoekers van het bedrijf kunnen 
stellen. In een context waar de ervaring centraal staat, kan een 
goed inzicht in het dagelijkse leven van werknemers en be-
zoekers helpen om tijdig in te spelen op mogelijke frustraties en 
deze zelfs te vermijden. Op die manier zullen Facility Managers 
een werkomgeving kunnen creëren die echt tegemoetkomt         
aan de behoeften van de gebruikers. 

Kim Verhegge  ✍   
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Ontwaarding van de vaardigheden voorkomen       
65% van de jobs die de jongeren van minder dan 20 jaar 
- de Generatie Z - in de toekomst zullen uitoefenen, 
bestaat vandaag nog niet. Toch schat het Wereld 
Economisch Forum dat meer dan een derde van de 
kernvaardigheden voor de jobs die tegen 2020 ingevuld 
moeten worden vandaag nog altijd niet beschouwd   
wordt als essentieel. Maar hoe kunnen we ons in dat 
geval dan voorbereiden op de veranderingen van morgen? 
“We stellen een revolutie van de vaardigheden vast, 
waarbij het van cruciaal belang zal zijn de werknemers te 
helpen om zich op te leiden voor en aan te passen aan  
een arbeidswereld in snelle ontwikkeling. De mensen met 
de juiste vaardigheden zullen de touwtjes meer en meer   
in handen krijgen. Zij zullen kansen creëren en kiezen   
hoe, waar en wanneer zij werken” zegt Jonas Prising.       
Of iemand aantrekkelijk blijft op de arbeidsmarkt, zal niet 
meer afhangen van zijn verworven vaardigheden maar  
wel van zijn vermogen en wil om nieuwe vaardigheden 
aan te leren. Het concept ‘learnability’ wordt alles-
bepalend. Creativiteit, emotionele intelligentie en cogni-
tieve flexibiliteit worden de belangrijkste troeven van 
werknemers, ongeacht de generatie waartoe ze behoren. 

Jonas-Prising
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