
We werken met mensen, 
en voor mensen

Inzichten uit de  
Future of Work-gesprekken
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De coronacrisis heeft de manier waarop we werken volledig op zijn kop gezet. Er is 
reden tot zorg: hoe houden we mensen vitaal, bevlogen en betrokken als we elkaar nog 
maar zo weinig zien? Alleen vitale organisaties zullen in de toekomst succesvol zijn.  
Zo bezien is de coronacrisis ook een kans: alles is in beweging dus nú is de tijd om een 
aantal veranderingen door te voeren.

 Nu is de tijd voor organisaties om zich af te vragen waarom ze bestaan en wat hun bijdrage 
aan de maatschappij is. Hoe we samen kunnen werken om de grote vraagstukken van onze tijd te 
lijf te gaan. Hoe bedrijven de eenzijdige focus op kortetermijnwinst, efficiency en controle kunnen 
ombuigen naar een model dat de mens centraal stelt.

 Maar hoe doen we dat? Niemand heeft al die antwoorden, maar we kunnen wel samen de 
toekomst verkennen. Om een eerste stap te zetten organiseerde Lifeguard in de nazomer van 2020 
het Future of Work-evenement. De HR-directeuren van zo’n twintig grote bedrijven en organisaties 
kwamen bij elkaar om te praten over vitaliteit en betekenisvol werk. Zij bogen zich over vier thema’s 
en deelden hun inzichten, verzuchtingen en hoop voor de toekomst. 

Alles is in beweging
Inleiding
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Samenvatting:
Lifeguard nodigde twintig HR-directeuren van vooraanstaande bedrijven en 
organisaties uit om in gesprek te gaan over de toekomst van werk. De coronacrisis 
stelt ons in staat om nu veranderingen door te voeren op het gebied van:

• de digitalisering van werk
• de purpose en de maatschappelijke rol van organisaties
• verbinding leggen en samenwerken met andersdenkenden
• ‘kwetsbaar’ leiderschap gebaseerd op vertrouwen

De deelnemers concludeerden dat we moeten gaan werken aan en in meaningful jobs 
en dat bedrijven zich moeten gaan oriënteren op de mens en het menselijk welzijn.
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Future of Work
De Future of Work–bijeenkomsten werden gehouden op 27 augustus en 2 
september 2020. De deelnemende bedrijven en organisaties waren  
Zilveren Kruis, Loyens & Loeff, Friesland Campina, NS, HTM, VodafoneZiggo, 
ABN AMRO, McKinsey, Radboudumc, Achmea, Rabobank, TNO, EY, UWV, 
Catharina Ziekenhuis, Radboud Universiteit en het Ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid. Het gesprek werd gemodereerd door journalist en auteur 
Jeroen Smit. Lifeguard wil van de bijeenkomsten een jaarlijks terugkerend 
evenement maken.
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Het gedwongen thuiswerken tijdens de lockdown heeft de digitalisering van de 
werkplek enorm versneld. Medewerkers konden in een mum van tijd allemaal 
een laptop krijgen, de adoptie van overlegvormen zoals beeldbellen ging bij één 
organisatie zelfs van minder dan 1 procent naar 50 procent van de medewerkers. 

 
 Ook de productiviteit heeft er niet onder geleden, de ervaring is eerder dat de thuiswerkers 
afgeremd moeten worden om niet te lang door te werken. ‘We zijn in één sprong in de 21e eeuw 
terecht gekomen’, merkt één van de deelnemers aan de Future of Work-bijeenkomsten op.

Al met al heeft de coronacrisis een nieuwe vertrouwensbasis afgedwongen, waarbij het 
management bedenkingen tegen thuiswerken heeft moeten loslaten. Zoom, Microsoft Teams 
en andere vormen van video-conferencing kunnen de relatie tussen mensen zelfs verdiepen, 
omdat je een kijkje krijgt in de thuissituatie van de collega. Je ziet nog eens een kat op het bureau 
springen of een kind op schoot. Een prettige bijkomstigheid is dat iedereen op Zoom een even groot 
venster heeft, ook die hoge manager die je normaal in zijn riante werkkamer op kantoor ontvangt. 
Technologie kan dus verbinden en voor meer egalitaire verhoudingen zorgen.

Dat is een geruststellende conclusie, want veel deelnemers aan de Future of Work-gesprekken 
stellen vast dat de oude manier van werken tegen zijn grenzen aanliep:  

Niet alleen digitalisering, 
ook humanisering

Thema 1 Digitalisering van werk
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‘We gingen met zijn allen om half acht in de file om op kantoor onze mail te doen en om vijf uur 
allemaal weer naar huis.’ In sommige organisaties is al gepeild hoe medewerkers denken over de 
verhouding thuiswerken-kantoorwerken in de toekomst. ‘Af en toe een dagje thuis werken’ lijkt te 
veranderen in ‘af en toe naar kantoor’. Uiteraard heeft dit grote consequenties voor kantoorruimte, 
de inrichting van werkplekken thuis en het organiseren van ons werk. Dat moeten we niet weer 
gaan dichtregelen met roosters, percentages verplichte aanwezigheid op de werkvloer en andere 
procesoplossingen. Laat de medewerkers het vooral zelf oplossen.

Natuurlijk zitten er ook nadelen aan het werken op afstand. Informele ontmoetingen en 
ongeplande contacten zijn essentieel voor de creativiteit, om elkaar scherp te krijgen, om verbinding 
te houden, om ‘net even dat dwarsverbandje te leggen’. De ‘serendipiteit’ – de toevallige ontdekking 
terwijl je zocht naar iets anders – van zulke ontmoetingen ben je kwijt en je kunt per definitie geen 
app ontwikkelen om het ongeplande te plannen. Ook de sociale cohesie, het ‘clubhuisgevoel’, is met 
technologie op afstand niet in te vullen. 

Verder is thuiswerken, flexibel werken en zelf je tijd indelen vooral een realiteit voor 
kantoormensen. Voor winkelpersoneel, fabrieksarbeiders, loodgieters, bouwvakkers en de mensen 
in de vitale beroepen is het geen optie.

Waar mensen bij elkaar komen, 
gebeurt iets dat niet door software 

vervangen kan worden
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De digitalisering van de werkplek is een onderdeel van de grotere digitale transformatie.  
Velen delen de zorg dat daardoor een groot deel van de banen kan verdwijnen. In één adem door 
wordt dan altijd gezegd dat digitalisering en robotisering ook nieuwe banen opleveren, maar dan 
gaat de mismatch van geboden en gevraagde competenties spelen. Vroeger werden mensen die 
de aansluiting met het veranderende werk niet meer goed konden vinden, ondergebracht in wat 
enigszins oneerbiedig ‘parkeerbanen’ genoemd werden. Maar die tijd is voorbij. Het is niet meer 
vanzelfsprekend dat er voor iedereen ‘een plekje in de herberg’ is.

Een mogelijke oplossing is dat we met zijn allen minder gaan werken, zodat de arbeidsuren over 
meer mensen verdeeld kunnen worden. Ook een basisinkomen voor iedereen wordt vaak genoemd. 
Maar hoe verdien en verdeel je dat met zijn allen? De gesprekspartners zien hier ook een rol voor de 
overheid. Er is een groot maatschappelijk belang van ‘meaningful jobs’, zodat er geen mensen buiten 
de boot vallen.

De versnelde digitalisering brengt zowel de voordelen als de nadelen sneller dichterbij, maar 
paradoxaal genoeg ook zijn eigen eindpunt. Er is ook nog zoiets als ‘de magie van menselijk contact’. 
Noem het de menselijke factor. Het is de stellige overtuiging van Lifeguard en de gesprekspartners 
dat waar mensen bij elkaar komen iets gebeurt dat niet door software kan worden vervangen.  
De vraag is of die menselijke factor genoeg werk oplevert voor een beroepsbevolking van 9 miljoen 
mensen.

Conclusies:
•  Technologie kan verbinden, maar ook afstand scheppen; de belangrijkste uitdaging van het 

thuiswerken betreft de sociale cohesie
•  Digitalisering heeft een eindpunt: de ‘menselijke factor’ is niet door een app te vervangen
•  Er ligt een groot maatschappelijk vraagstuk op het gebied van ‘meaningful jobs’ en mensen 

die door de digitalisering buiten de boot dreigen te vallen
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Waartoe ben je als bedrijf op Aarde? Bij veel bedrijven lijkt het nog steeds vooral te 
gaan om aandeelhouderswaarde en winst op korte termijn. Maar een eenzijdige focus 
op geld verdienen wordt onhoudbaar nu bedrijven in de coronacrisis met publiek geld 
overeind gehouden worden. Het werpt de terechte vraag op wat bedrijven terugdoen 
voor de samenleving die hen heeft gered. In het voorjaar van 2020 deden 25 hoog
leraren ondernemingsrecht in ’t Financieele Dagblad een oproep om bedrijven 
wettelijk te verplichten zich maatschappelijk verantwoord te gedragen en om hun 
bestaansrecht – purpose – expliciet onder woorden te brengen. Het stuk concludeert 
dat er ‘een nieuw sociaal contract’ nodig is tussen onderneming en samenleving. 

Er zijn al voorbeelden waarbij het maatschappelijk belang zwaarder weegt dan geld 
verdienen. Tijdens de coronacrisis is gezondheidszorg even belangrijker geweest dan de economie. 
Ondernemen mag niet ten koste gaan van de samenleving. Veel deelnemers noemen als het over 
purpose gaat dan ook maatschappelijk verantwoord ondernemen en initiatieven op het gebied van 
klimaatverandering, energietransitie en circulaire economie.

Het blijkt voor veel organisaties niet eenvoudig om duidelijk uit te spreken wat hun purpose is. 
Dat is best opmerkelijk. Zoals een deelnemer zei: ‘Purpose en cultuur zijn er al, je zou geen legertje 
consultants nodig moeten hebben om die vast te stellen.’ Het is voor het ene bedrijf ook duidelijker 

Er is meer dan geld 
verdienen

Thema 2 Purpose en maatschappij
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dan het andere. In een ziekenhuis kun je zeggen: ‘Loop even over de gang en je weet weer waar we 
het voor doen’. 

Niet alleen bedrijven, maar ook mensen hebben er baat bij als ze nadenken over hun purpose. 
Als je purpose opvat als nut voor de samenleving, is dat bij een loodgieter of een vuilnisman 
gemakkelijk vast te stellen. Maar heb je een kantoorbaan met voornamelijk nota’s en memo’s als 
output, dan wordt het lastiger. Door de coronacrisis staan mensen meer stil bij nut en noodzaak van 
hun werk, ook omdat carrière-switches en jobhoppen stagneren: ‘Je blijft zitten op je plek en gaat in 
je huidige functie de diepte in.’ Wat je dan ontdekt, hoeft niet altijd leuk te zijn. De conclusie kan ook 
zijn dat je zonder contact met collega’s en klanten maar een matig interessante baan hebt. 

Als de purpose van de organisatie en de purpose van de medewerker elkaar overlappen en 
versterken, is dat een grote zegen. In zo’n geval kost het werk geen energie, maar geeft het energie. 
Mensen die met bezieling naar hun werk gaan, kunnen tot grote prestaties komen. Met name de 
jongere generaties die de arbeidsmarkt op komen, vinden purpose en maatschappelijke relevantie 
belangrijk en willen vooral bij bedrijven werken die hierbij een duidelijk verhaal hebben.

Een belangrijke kanttekening is dat het zoeken naar purpose naar de achtergrond zal verdwijnen 
als economische krimpscenario’s en massawerkloosheid werkelijkheid worden. Dan is een inkomen 

We gingen met zijn allen om half acht in 
de file om op kantoor onze mail te doen en 

om vijf uur allemaal weer naar huis
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om je eten en je huur te kunnen betalen even belangrijker, een situatie die in de minder welvarende 
delen van de wereld natuurlijk ook aan de hand is. Ook blijken veel mensen heel goed zinvol en 
bevredigend werk te kunnen doen als ze geen uitgesproken ideeën bij hun purpose hebben:  
‘Gewoon lekker werken met je collega’s’. Uiteindelijk willen mensen zich verbinden, is de conclusie, 
en dat kan aan het hogere doel van de organisatie zijn, maar ook gewoon aan andere mensen.

Conclusies:
•  Vitale organisaties zullen zich gaan oriënteren op hun bestaansrecht en hun meerwaarde 

voor de samenleving
• Voor veel mensen is contact met andere mensen al ‘purpose’ genoeg
•  Als er een economische crisis komt, zal de vraag naar purpose vermoedelijk minder 

belangrijk worden
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De toekomst van werk zal meer dan ooit draaien om een veelheid aan perspectieven. 
Niemand heeft alle antwoorden, dus we zullen onze visies met elkaar moeten 
bespreken en nauw moeten samenwerken. Daarvoor moeten we meer ‘naar buiten’ 
kijken.

 
 Ten eerste op het niveau van de organisatie. Vitale bedrijven zullen ook de samenwerking gaan 
zoeken met ongebruikelijke ‘nieuwe vrienden’. Denk aan concurrenten, toezichthouders, overheden, 
NGO’s. Niet in de gebruikelijke rolverdeling, maar als partners. Daar zal vaak eerst een flink stuk 
geïnstitutionaliseerd wantrouwen voor overwonnen moeten worden. De conclusie kan zo maar zijn 
dat ‘een andere club’ dezelfde belangen en doelstellingen heeft als jijzelf. Bedrijven en organisaties 
kunnen gewaardeerde gesprekspartners zijn, zeker als zij hun meerwaarde voor de maatschappij 
goed onder woorden hebben gebracht.

Ten tweede speelt de samenwerking binnen organisaties. Wat je in tijden van verandering 
en onzekerheid vooral niet kan gebruiken, is groepsdenken: opvattingen en waarden van de 
medewerkers die zo overeen komen dat iedereen zich ongeveer hetzelfde gedraagt en hetzelfde 
denkt. ‘Dezelfde types hebben dezelfde valkuilen’, merkt een deelnemer op. Het is voor organisaties 
belangrijk om zich met ‘de Ander’ te verbinden om een rijker palet aan perspectieven in huis te 
halen. 

In gesprek gaan, ook als 
het ongemakkelijk wordt

Thema 3 Samenwerken 
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Bij de Ander denk je al snel aan diversiteit en inclusie en dan gaat het concreet over vrouwen (met 
name in de top van het bedrijf) en medewerkers met een bi-culturele achtergrond, maar ook mensen 
van een andere sociale klasse. Henk, de zoon van een Groningse buschauffeur, kan in corporale 
bedrijfsculturen net zo’n vreemde eend in de bijt zijn als Fatima met haar ‘migratie-achtergrond’. 
Hun bijdrage is waardevol, maar dat wil niet zeggen dat ze het gemakkelijk hebben.

De obstakels kunnen even verrassend als hardnekkig zijn. Een vrouwelijke HR-directeur merkt 
op dat ze dan wel als vrouw een hoge positie had bereikt, maar te horen kreeg dat ze wel erg veel 
‘mannelijke energie’ heeft. En ook: als de man-vrouw verdeling bij een bedrijf 60-40 procent is,  
hoor je er niemand over, maar als het 45-55 wordt, is het al snel ‘we moeten ook niet overdrijven  
met al die vrouwen’. Het aandeel vrouwen aan de top stijgt overigens wel, langzaam maar gestaag.  
Uit cijfers van de Dutch Female Board Index blijkt dat in 2020 inmiddels 12.4 procent van de 
bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen vrouw is. Vorig jaar was dat nog 8.5 procent en 
het jaar daarvoor slechts 5.7 procent.

Samenwerken met andersdenkenden kan voor alle betrokkenen een behoorlijke uitdaging 
zijn: ‘Diversiteit is goed voor de resultaten, maar wat is het soms hard werken.’ De vraag is of het 
ideaal van diversiteit overeind blijft als het serieus oncomfortabel wordt, als het echt gaat schuren 
in de teams. Dan komt het er echt op aan om de tijd en aandacht te nemen om andere ideeën, 
benaderingen en invalshoeken te bespreken en over je eerste weerstand heen te stappen.  
Diversiteit wordt niet voor niets in één adem genoemd met inclusie: kunnen mensen zichzelf zijn 
en voelen ze zich vrij om hun mening te geven, ook als die afwijkt van andere visies. Alleen als die 
‘psychologische veiligheid’ gewaarborgd is, blijven teams met diversiteit ook echt teams. 

Daarnaast is de overtuiging van de deelnemers dat je diversiteit en inclusie nadrukkelijk moet 
organiseren, in de wervingsprocedures en in de begeleiding van medewerkers, omdat mensen 
anders weer in het ‘gemakkelijke gedrag’ vervallen: kiezen voor wat je kent, waar je je comfortabel 
bij voelt. Het lonkende ideaal in de toekomst is trouwens de zogenaamde ‘deep level diversity’, 
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waarbij gender, etniciteit en klasse niet meer op de voorgrond staan. Bedrijven gaan op zoek naar de 
karakters, opvattingen en competenties die ze nodig hebben om teams aan te vullen, ongeacht of ze 
die nu vinden bij Henk, Fatima, Roderik of Lateesha.

Conclusies:
•  Diversiteit moet, maar kan in de praktijk oncomfortabel zijn. ‘Psychologische veiligheid’  

is een voorwaarde om afwijkende en soms botsende ideeën, benaderingen en invalshoeken 
te bespreken

•  Uiteindelijk streven we naar ‘deep level diversity’: het gaat om karakters, visies en 
perspectieven, ongeacht gender, etniciteit of sociale klasse

•  Bedrijven zullen veel meer gaan samenwerken met concurrenten, toezichthouders, 
overheden en NGO’s 

Het is niet meer vanzelfsprekend 
dat er voor iedereen ‘een plekje in 

de herberg’ is
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Andere tijden vragen een ander soort leiderschap. Traditionele managers willen vooral 
‘in control’ zijn. Meetbare resultaten, risicomanagement, financiële targets: het is de 
logica van spreadsheets en kortetermijnwinst. Maar nu de wereld onvoorspelbaarder 
en veranderlijk blijkt, rijpt het inzicht dat op angst en controle gebaseerde systemen 
niet meer werken. Veel organisaties proberen zich daar nu aan te ontworstelen, een 
proces dat ook wel de ‘humanisering van arbeid’ wordt genoemd: de mens en zijn 
waarden en wensen staan centraal in de manier waarop we werken.

 
 Het nieuwe leiderschap dat daarbij nodig is, wordt vaak omschreven als ‘feminien leiderschap’. 
Dit type leider durft kwetsbaar te zijn en toe te geven dat zij of hij niet alle antwoorden heeft. 
Belangrijker is het om de richting te kiezen, vertrouwen te geven en verbinding te creëren.

Maar je moet je ook weer niet al te kwetsbaar opstellen, zeggen de deelnemers aan het gesprek. 
Van een leider wordt ook verwacht dat hij of zij resoluut en besluitvaardig kan zijn. ‘De kwetsbare 
generaal’, zo zou je de leider van de toekomst kunnen omschrijven, hoe tegenstrijdig dat ook klinkt. 
Daarbij wordt opgemerkt dat kwetsbaarheid bij mannelijke leidinggevenden vaak meer geaccepteerd 
wordt dan bij vrouwelijke managers.

De deelnemers constateren dat, ondanks jarenlange inspanningen met leiderschapsprogramma’s 

Van controle  
naar vertrouwen

Thema 4 Leiderschap
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en trainingen, veranderingen in het leiderschap van grote organisaties zich maar langzaam 
voltrekken. Op weg naar de top zijn het vaak niet de authentieke leidinggevenden die komen 
bovendrijven, maar nog steeds de ‘Bokito’s’. Een verklaring opperen deelnemers ook: het 
organisatiesysteem zelf is ‘mannelijk’, gebaseerd op controle en meetbaarheid. Leiderschap 
gebaseerd op ‘vrouwelijke’ waarden zal in zo’n systeem niet vanzelf floreren. 

Toch hoeven we niet te wanhopen, want de ontwikkelingen gaan door. Thuiswerken is al een 
oefening in vertrouwen en het loslaten van controle en naarmate bedrijven meer naar hun purpose 
en rol in de maatschappij gaan handelen, verandert ook het leiderschap mee. Op de universiteiten 
en hogescholen zijn vrouwen al in de meerderheid en die generaties stromen in de toekomst de 
arbeidsmarkt op. ‘Het komt vanzelf goed’ klinkt misschien al te bezwerend, maar de deelnemers 
durven wel te stellen dat de toekomst aan ‘feminien’ leiderschap is.

Conclusies:
•  ‘Het Systeem’, gebaseerd op controle en meetbaarheid, is hardnekkig: een ander type 

leiderschap komt vooral bij grote bedrijven maar langzaam van de grond
• De toekomst is aan authentieke, kwetsbare, ‘feminiene’ leiders
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Afsluiting

Niet terug naar het  
‘oude normaal’
Als de deelnemers aan de Future of Workgesprekken het ergens over eens waren,  
was het wel dat de coronacrisis een duidelijk licht werpt op wat er anders kan en moet 
in ons werkzame leven en in onze bedrijven en organisaties. 

Met zijn allen in de file om op kantoor werk te doen dat we ook thuis kunnen doen – we 
hebben nu de kans om dat slimmer te gaan organiseren. Maar op die golf van kleinere, praktische 
veranderingen kunnen we ook door naar de grotere, fundamentele veranderingen. Waarmee we 
zorgen dat mensen vitaal blijven en gelukkig en succesvol zijn in hun werk, maar ook in bredere zin. 
Want we doen het niet alleen met mensen, we doen het ook voor mensen. Dus gaat het ook om de 
bijdrage van bedrijven aan de samenleving en vooral: hoe zorgen we ervoor dat we de koek eerlijk 
verdelen en er voor iedereen een ‘plekje in de herberg’ overblijft, in de vorm van betekenisvol werk.

Het is tijd dat we ons weer gaan oriënteren op de mens en menselijk welzijn. Niet proberen terug 
te gaan naar ‘het oude normaal’, want goed beschouwd was dat helemaal niet zo normaal.  
Het belangrijkste is dat we nu doorpakken en verbeteringen doorvoeren. Daar horen radicale keuzes 
bij. Welke keuzes we gaan maken en hoe we het gaan aanpakken: daarover moeten we met zijn allen 
in gesprek. Lifeguard blijft eraan gecommitteerd dit gesprek te organiseren en te voeren.
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