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Ten Hoonte: “Er zijn vier ont-

wikkelingen die maken dat er 

dingen gaan veranderen. 

Demografie is nummer één. In 

het Westen zijn we met steeds 

minder mensen en we worden 

ouder. Een baby die nu in 

Japan wordt geboren, wordt 

105 jaar oud. Die ontwikkeling 

raakt veel dossiers. Niet alleen 

gezondheidszorg, maar ook 

‘hoe richten mensen hun leven 

in’ en wetgeving bijvoorbeeld. 

Het betekent in ieder geval 

dat ons idee over een loop-

baan op de schop moet. Op je 

67e stoppen met werken, 

komt uit de oude, industriële 

tijd. In de toekomst hoeft dat 

niet meer.

21e eeuwse skills
De tweede ontwikkeling is 

technologie. Met aan de ene 

kant de wereld van de onge-

kende mogelijkheden en aan 

de andere kant het verdwijnen 

van banen, bijvoorbeeld door 

robotisering. We weten niet 

welk werk daarvoor in de 

plaats komt en de vrees 

Marjolein ten Hoonte, directeur arbeidsmarkt en MVO Randstad Groep:

“ De tijd die voor ons ligt 
vraagt om innovatie”

Hoe ziet de toekomst van werk eruit? Die vraag staat centraal voor Marjolein 
ten Hoonte, directeur arbeidsmarkt en MVO bij Randstad Groep. “Mijn werk 
bestaat uit goed naar buiten kijken en aan de hand daarvan een visie ontwik-
kelen op hoe de arbeidsmarkt zich ontwikkelt. We komen uit een geïndustriali-
seerde, georganiseerde en verzorgde staat en gaan naar iets wat wordt betiteld 
als ‘netwerkeconomie’. Die beweging is lastig te doorgronden.”

bestaat dat de jongeren van 

nu worden opgeleid voor 

beroepen die er straks niet 

meer zijn. Misschien moeten 

we een set aan 21e eeuwse 

skills ontwikkelen, waarmee 

we gemakkelijker kunnen 

transformeren. De combinatie 

van demografie en technolo-

gie maakt ook dat mensen 

niet alleen de harde kant van 

werk (salaris, pensioen, ziekte-

kosten) goed moeten regelen, 

maar ook hun eigen producti-

viteit, de manier waarop ze 

vitaal blijven en waarop ze in 

staat zijn om te veranderen.

Dan heb je mondialisering, een 

ontwikkeling die nauw ver-

band houdt met technologie. 

De wereld gaat écht open, 

zolang je maar toegang hebt 

tot die techniek. En verbonden 

zijn is een absolute voor-

waarde; straks misschien wel 

even belangrijk als water. 

Onderschat dat niet. Je hoeft 

je eigenlijk niet meer te ver-

plaatsen om over de hele 

wereld te kunnen werken. Kijk 

naar Airbnb en Uber; er ont-

staan andere vormen van wer-

ken en zaken doen die je 

moeiteloos over de hele 

wereld kunt uitrollen. De 

vierde ontwikkeling is duur-

zaamheid. Dat gaat over inclu-

siviteit en de P van people. 

Duurzaamheid is een groot 

vraagstuk dat boven de 

wereld hangt. Het spitst zich 

vooral toe op profit en planet. 

Ik vind dat de P van people 

daarbij te vaak wordt verge-

ten. Hoe duurzaam zijn men-

sen in staat in hun eigen wel-

vaart en welzijn te voorzien? 

En wat doet HR daaraan? Niet 

vanuit de traditionele instru-

mentendoos, maar vooral van-

uit de vraag: hoe kunnen wij 

een aantrekkelijke werkgever 

zijn, vanuit wederkerigheid?

Krantenkoppen
Onder deze vier ontwikkelin-

gen zit de laag van de kran-

tenkoppen, de bezorgdheid. 

‘De studiefinanciering loopt 

terug.’ ‘Mijn pensioen wordt 

minder.’ ‘Je krijgt niet zomaar 

een hypotheek meer.’ Al die 
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dingen maken dat we onge-

rust zijn. Er zijn drie thema’s 

waarmee organisaties, het 

individu en instituties worste-

len: hoe zijn ons aanpassings-

vermogen en onze ontwikke-

ling georganiseerd? En wat 

doen we aan inclusiviteit? In 

onze geïndustrialiseerde 

samenleving hebben we voor 

iedere partij een eigen rol 

gedefinieerd, wisselwerking 

was er nauwelijks. De tijd die 

voor ons ligt, vraagt juist om 

samenwerking. Samen kijken 

hoe we de nieuwe wereld het 

beste tegemoet kunnen tre-

den. Je voelt aan alles dat er 

veel gaat veranderen, maar 

tegelijkertijd zie ik die saam-

horigheid nog niet ontstaan.

Aanpassingsvermogen is 

onmisbaar, zowel voor bedrij-

ven als individuen. Het is een 

garantie om ook in de toe-

komst winst en continuïteit te 

kunnen garanderen. Maar voor 

mensen is het dat nog niet. In 

de Westerse wereld hebben 

we al onze zekerheid opge-

“ Misschien  
moeten we  
een set aan  
21e eeuwse 
skills  
ontwikkelen, 
waarmee we 
gemakkelijker 
kunnen  
transformeren.”
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hangen aan één contractvorm; 

het contract voor onbepaalde 

tijd. Dat biedt inderdaad 

zekerheid, maar maakt ook 

dat stilzitten wordt beloond. 

De toekomstige wereld vraagt 

om een nieuw ontwerp van 

hoe mensen werken. In die 

discussie zouden we het werk 

centraal moeten stellen, niet 

het contract. Afgezien van het 

feit hoe technologie zich ont-

wikkelt of hoeveel uur in de 

deze ontwikkeling dat je iets 

moet kunnen waar buiten 

vraag naar is. Dat zou het 

onderwijs ook veel meer cen-

traal moeten stellen. Het gaat 

om het matchen van twee vra-

gen: wat is jouw talent? En 

waar is buiten vraag naar? En 

dan heb je nog het aanpas-

singsvermogen van instituties. 

Daar staat innovatie nog maar 

op een laag pitje…

Als er zoveel dingen op de 

schop gaan, moet je je ook 

afvragen wat de waarden 

onder de samenleving zijn. In 

West-Europa is een inclusieve 

samenleving het uitgangspunt. 

Daar moeten we het met 

elkaar over hebben. Vinden 

we dat echt? Hoe gaan we dat 

in de toekomst organiseren? 

Het is de vraag op welke 

manier HR hierin een rol kan 

spelen. De vraag gaat namelijk 

niet over werk als collectief 

gegeven, maar over indivi-

duen die graag bij jou willen 

werken. Op welke manier wil 

je daarmee omgaan? Mensen 

hebben hun eigen pad op de 

arbeidsmarkt. ZZP is daarin 

een mooie ontwikkeling. HR, 

bedrijven en instituties moe-

ten met elkaar nadenken over 

hoe we dat op een goede 

manier kunnen vormgeven. 

Tegelijkertijd moeten mede-

werkers nadenken over vragen 

als hoe blijf ik vitaal en pro-

ductief tot op hoge leeftijd en 

wat voeg ik toe?

Demotie
Ik heb daarin nog wel één tip 

voor HR: ga aan de slag met 

heb begrip demotie! Laten 

we het daar nooit meer over 

hebben, praat liever over 

loopbaanstappen. Gedurende 

je loopbaan – van je vijftiende 

tot het moment dat je niet 

meer wilt of kunt werken – 

bepaal je je eigen pad op de 

arbeidsmarkt. En besluit je 

ook zelf dat je bijvoorbeeld 

geen leiding meer gaat geven, 

of meer tijd gaat nemen voor 

je fotografie hobby. Reidd 

Hoffman noemt dat de ‘tour of 

duty’ in zijn boek The alliance. 

En die tour doe je niet langer 

alleen bij één werkgever, maar 

bij meerdere. HR moet daarin 

de lead nemen. En het is dus 

ook een onderwerp dat een 

plek moet krijgen in de HR-

opleidingen.

Ik zie in deze beweging overi-

gens niet zoveel verschil in 

leeftijden of generaties. Het 

gaat er vooral om hoe mensen 

in elkaar zitten. Sta je ervoor 

open om nieuwe dingen te 

leren, je te ontwikkelen, op 

andere plekken te werken? 

Zorg dat je als student de 

wereld hebt gezien voordat je 

aan het werk gaat. Mijn gene-

ratie nam zich voor om dat te 

gaan doen als ze 65 zijn. Wij 

zijn nog erg gericht op status 

en bezit. Maar dat is heel erg 

aan het veranderen. Jonge 

mensen vinden hele andere 

dingen belangrijk. Privé, maar 

ook in hun werk. Ook dat 

heeft consequenties voor 

organisaties. De portefeuille 

MVO maakt plaats voor bedrij-

ven die ‘midden in de maat-

schappij staan’ in hun DNA 

hebben. Organisaties die aan-

trekkelijk willen zijn voor jonge 

“ Zorg dat je als  
student de wereld 
hebt gezien voor-
dat je aan het werk 
gaat.”

week we werken. Daar moet je 

geen voorspellingen over wil-

len doen. Volg goed wat er 

aan de hand is en vraag je af 

wat dat voor jou betekent.

Innovatie
Bedrijven zijn dus in bewe-

ging. Maar zijn dat straks nog 

wel de plekken waar veel 

mensen werken? Of hoeft dat 

niet meer? Wat is het busi-

nessmodel? En als je werkge-

ver blijft, hoe wil je dat dan 

vormgegeven? Werkgevers 

zullen arbeid op een andere 

manier willen organiseren. En 

dat aanpassingsvermogen 

speelt daarin een belangrijke 

rol. Voor mensen betekent 
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straks echt 105 word en m’n 

leven lang de kost moet ver-

dienen, dan wil je dat een paar 

dingen geregeld zijn. Zowel 

aan de harde kant van werken 

– het inkomen – als aan de 

andere kant; ben ik fit genoeg 

en kan ik met mijn talent iets 

toevoegen? Het mooie van de 

Wet werk en zekerheid vind ik 

dat de minister ziet dat men-

sen behoefte hebben aan een 

zeker houvast in hun wer-

kende leven. Hij koppelt dat 

aan hoe de arbeidsmarkt nu 

gestructureerd is, namelijk 

met vast en flex. En daar zou 

het eigenlijk niet over moeten 

gaan. Het gaat over werk.

Natuurlijk denken we bij Rand-

stad na over wat onze nieuwe 

rol zou kunnen zijn. Drie jaar 

geleden was mijn grote wens 

om een werkgeversverklaring 

te ontwerpen voor mensen 

zonder vast contract. Die is er 

nu! Dat heeft tijd gekost, maar 

dat mag ook. Wij hebben ver-

stand van mensen die werken 

zonder een vast contract. 

Waar hebben zij behoefte 

aan? Aan een goede arbeids-

ongeschiktheidsverzekering, 

een hypotheek, ziektekosten, 

een cao. Daarover wil Rand-

stad graag meedenken en 

experimenteren. De tijd die 

voor ons ligt, vraagt om inno-

vatie. In de hoop dat HR dat 

ook oppakt, ook gaat experi-

menteren en deze onderwer-

pen op de bestuursagenda 

krijgt. Ga met elkaar de dia-

loog aan over hoe ‘werk’ zich 

ontwikkelt.”  

generaties moeten daar goed 

over nadenken. Dat is misschien 

ver weg van hoe HR nu ope-

reert, maar ik adviseer om daar-

mee te gaan experimenteren en 

te leren. En durf daarbij onder-

scheid te maken tussen de groe-

pen die je in dienst hebt.

Veiligheid
De HR-visionairs van nu zou-

den moeten nadenken over 

hoe we met elkaar afspraken 

kunnen maken waarbij ieder-

een de kans krijgt om zijn 

talenten optimaal te benutten 

en te ontwikkelen. Want als ik 
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