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Er staat van alles te gebeuren…



A.I. en smart computers



Migratie en klimaatverandering



Gezondheidsrisico’s



Vergrijzing 7

Projectie aantal vacatures door vergrijzing. 
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Optimisme

Voor elke job 
die verdwijnt, 
komen er 3,7 
nieuwe jobs 
in de plaats. 



584.000 vacatures niet ingevuld

4.5 miljoen mensen hebben skills 
upgrading nodig

310.000  werkzoekenden en
medewerkers in nood voor hertraining

95 biljoen euro toegevoegde waarde
BNP staat op het spel

The future needs talent



Hoe komen we op juiste spoor?



InclusieDuurzaamheid



* meer Europa
* herinrichting Belgisch staatsbestel
* een wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid
* het algemeen belang

Aangepast institutioneel kader :



1. Elk talent aan het werk brengen door het 
verbreden en verdiepen van het  activeringsbeleid
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• Huidige 
werkzoekendenpopulatie

• Inactieve beroepsbevolking

• Interregionale mobiliteit

• … 



2. Elk talent aan het werk houden

Van Employability naar Enjoyability van werk

• Loopbaanbegeleiding
• Levenslang leren
• Werkbaar Werk
• Innovatieve werkorganisatie 

en Jobcrafting



De arbeidsorganisatie van de 21ste eeuw
Sustainable Development Goals
Inclusief, cocreatief, duurzaam



HRM beleid van de 21ste eeuw







HRM beleid van de 21ste eeuw
21st Century SkiLLLs





Technologie in dienst van de 
mens en maatschappij

“Technology is a useful 
servant but a dangerous 
master.”
- Christian Lous Lange

Value sensitive design

Doughnut economics 
– Kate Raworth



Geen robotisatie, cobotisatie



Streven naar 
meer complementariteit

• meer creativiteit
• minder fysieke belasting
• minder repetitief werk

ROBOTISERING SCHEPT ENORME KANSEN
voor wie de juiste vaardigheden bezit



Technologische opportuniteiten 
voor de arbeidsmarkt

• inclusieve arbeidsmarkt
• autonoom werken
• jobcrafting
• maatwerk
• LLL



Van Diversiteit naar Inclusie

* Diversity is being invited to the party
* Inclusion is being invited to dance ->
* Inclusion is choosing the music and dancing



Uitgangsprincipes

* Investeer in de ‘capabilities’ 
van iedere persoon

* Waarborg gelijke uitkomsten
* Bevorder evenredige 

participatie
* Omarm de verscheidenheid



Hefbomen voor inclusie

* Leiderschap en waardengedreven organiseren
* Outreachend handelen
* Werven in functie van competenties én meerwaarde
* Interdisciplinair werken aanmoedigen
* Innovatieve organisatiecultuur installeren
* Inclusieve technologieën gebruiken
* Stakeholdersparticipatie vorm geven


