
“Als je een individu behandelt zoals hij is, blijft hij hoe hij is. Maar als je hem behandelt alsof hij was wat hij zou moeten 

zijn en zou kunnen zijn, zal hij worden wat hij zou moeten zijn en zou kunnen zijn.” – Goethe 

Het Coronavirus maakt een boel duidelijk. Zware lessen waarvan we weten dat we ze moeten leren, maar die liever 

vooruitgeschoven worden omdat ze te moeilijk voor ieder alleen zijn, omdat het gemeenschappelijke problemen zijn 

die gemeenschappelijk aangepakt zullen moeten worden, om voor iedereen oplossingen te kunnen bieden.  

Zo ook de economie, dat is mensenwerk. Maar natuurlijk. Maar hoe pakken we dat aan dan? De robots komen eraan. 

Maar, is dat zo erg dan? Laten we ons onder de voet lopen door de voortgaande vooruitgang, de samenbundeling van 

nano, bio, info en cogno of kunnen we goed gebruik maken van de gecreëerde kansen? Wat kunnen we doen nu 

organisatiekunde onvermijdelijk losbreekt van de ‘machine analogie’ en wat betekent dit voor personeelsbeleid en de 

personalisering daarvan? Hoe hangt dat samen met de recente trends rond de “War on Talent”, Talent Management 

en Human Capital. Welke technieken zullen werk vervangen (automatisering) en welke zullen werk aanvullen 

(augmentatie)? Wat is een “economie van overvloed”? Hoe werkt een “post-scarcity economie” terwijl vrijwel alle 

economische theorieën gebaseerd zijn op schaarste? Als we meer hebben dan we nodig hebben, weten we dan nog 

wel wat “kostbaar” is, of “waardevol”, of is dat te simpel geredeneerd?  

 

Zijn we, zoals “The Selfish Gene” of spel-theoretische simulaties in organisatiepsychologie, besliskunde of socio-

politiek ons mogen doen geloven in de diepste kern van ons bestaan een “homo economicus” die slechts uit 

eigenbelang samenwerkt omdat dat efficiënter en effectiever is? Voor zolang het duurt? Of gaat die zelfzucht niet 

verder dan wat electieve affiniteiten die weliswaar primair zijn, maar slechts in heel beperkte mate sturend zijn? 

Hebben we ons blindgestaard op ‘negatieve selectie’ (competitie en concurrentie) terwijl ‘positieve selectie’ 

(coöperatie en competitief altruïsme) daardoor gedeeltelijk uit het zicht verloren is omdat rivaliteit nu juist dat soort 

wederzijdse afhankelijkheden tracht uit te sluiten?  

Misschien komen we er nog eens uit. Misschien niet. Waar we in ieder geval rekening mee zullen moeten houden is 

een groeiend speelveld dat door globalisering enerzijds en technologische vooruitgang in de logistiek en 

transportsector anderzijds steeds meer oprukt. “Just-in-time” manufacturing zal niet meer toereikend zijn. De 

geleidelijke softwareizering van productiemiddelen zal, ook door concurrentievoordelen van standaardisatie en 

commodificatie, resulteren in een productielijn die grotendeels gerobotiseerd is en daardoor een veelheid aan 

verschillende taken kan uitvoeren die voorheen, met “special purpose” machines, omvangrijke en ingewikkelde 

productie- en assemblagelijnen nodig hadden, vaak met een minimum aan toepassingen. Ongeveer één-derde van de 

kosten van een product of dienst is logistiek gerelateerd.  Aangestuurd door simpele prijsconcurrentie zal één van de 

fundamentele megatrends van de nabije toekomst de transitie betreffen waar de mens naar het werk verplaatst naar 

het verplaatsen van het werk naar de mens. Dit alleen al is disruptief genoeg… Thuiswerk. 

Wat blijft er dan over als een managementstructuur aangepast moet worden aan de digitale transformatie? Naast 

coaching en mentoren, wat ligt er voorbij de horizon? 



Mensen organiseren steeds vaker in samenwerkende gemeenschappen, ook in relatie tot werkgelegenheid, 

mentorschap, onderwijs en ondernemerschap. Mensen kunnen dan roteren tussen bedrijven, banenrollen en 

uitdagingen. Dit soort coöperatieve gemeenschappen worden gezien als een onvermijdelijke evolutionaire trend, 

maar ook bijna onmogelijk te realiseren vanuit een vooropgesteld plan.  

Dienstverlenende organisaties kunnen elkaars ‘flexibele schil’ vormen, met meer dan een ‘on-demand workforce’ 

maar een hybride vorm dat zowel een serviceclub, vakbond, bemiddelingsbureau, bedrijfspark, incubator, gilde, expert 

community en school combineert voor het door hen gedeelde personeelsbestand, die zich bezighoudt met onderwijs, 

mentoren en ondernemerschap voor zijn leden. Men kan zelfs een crowdfunding regeling faciliteren om de eerste 

aanzet te geven voor degenen die een tijdje het ondernemerschap willen proeven.  

Daarbij komt een dynamiekere rolverdeling die beter past bij de huidige en toekomstige manieren van zakendoen. De 

ene keer is iemand je klant, de andere keer leverancier, een paar jaar later werk je samen, daarna werk je misschien 

even voor hem/haar en/of andersom. Allemaal tot leven gebracht door de ‘next generation’ manager als gastheer, 

arrangeur, taxateur, bemiddelaar en bondgenoot. 

 

Hoe: http://www.fluxology.net/ppt/NoorderLink/Workshop.pdf  

Waarom: Door de convergentie van kantoorautomatisering, globalisering en ‘robotisering' zullen de meeste 

routinetaken van de meeste werknemers worden weggeroutineerd, terwijl zij zelf zich meer bezig zullen moeten zijn 

met de meer creatieve, sociale en ethische aspecten van werk. Door slimme automatisering zullen toekomstige 

werknemers efficiënter, effectiever en productiever zijn, waardoor ze echter ook met elkaar concurreren. Bedrijven 

willen natuurlijk hun personeel behouden voor hun toegevoegde waarde, terwijl ze geen voltijdbanen meer kunnen 

aanbieden, waardoor ze bereidwilliger worden om personeel te delen binnen een werkgeversconsortium formaat. Dit 

stelt nieuwe eisen aan zowel werving, plaatsing als onderlinge uitwisseling van personeel, maar daarnaast zal voor 

personeelsbeleid, naast de huidige taken, de focus verschuiven naar een strategisch niveau en een integraal onderdeel 

vormen van het organisatiebeheer, waarbij Human Resources actief moet beslissen hoe de organisatie zal zich verder 

ontwikkelen. Om dit te doen, is een heel andere set van tools nodig, zoals geleverd door de huidige generatie 

softwarepakketten, niet alleen gericht op kostenvermijding (zoals foutieve aanwerving) maar op waardecreatie in een 

http://www.fluxology.net/ppt/NoorderLink/Workshop.pdf


lerende en evoluerende organisatie. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, en dat betreft hier dan een alternatief dat 

beide opties aanpakt. Het percentage aan mislukte inhuur wordt geschat op meer dan 50% (met 80% voor hoger 

management), waarbij de kosten van mislukte inhuur afhankelijk is van de mate van blootstelling aan het bedrijf (zoals 

bij verkoop of uitvoerende functies) en een impact kan hebben van ongeveer 5 tot 15 maal het basissalaris. De kosten 

van het rekruteringsproces zijn afhankelijk van het werkniveau binnen de organisatie, gemiddeld ongeveer € 18.000, 

maar dat is slechts het topje van de ijsberg, aangezien nieuwe medewerkers behoefte hebben aan onboarding, 

training, inwerkperiode en senior begeleiding. Het allerbelangrijkste probleem dat No Spoon aankaart is de 

uitvalpercentage als gevolg van een verouderde modus van preselectie, en biedt een sneller, goedkoper en vooral beter 

alternatief. Ten tweede worden vacatures steeds ongeschikter voor moderne werkgelegenheid. Ten derde, ‘pay 

peanuts’… Dat omvat het aanpakken van verschillende uitdagingen op een integrale en holistische manier: 

1. Shortlisting bottleneck (voorselectie). Het belangrijkste probleem is het enorme aantal sollicitaties van 

tegenwoordig, vaak twee of drie ordes van grootte meer dan voorheen, wat leidt tot een ander niveau van 

complexiteit en ondoorzichtigheid. De allereerste stap in het selectieproces betreft het filteren van profielen om het 

selectieproces mee voort te zetten. Vanwege het internet is het aantal reacties explosief gestegen, zodat dit 

tegenwoordig gaat om het printen van een minimum van tweehonderd cv’s, deze opeen hopen op een grote stapel 

en een kantoor assistente door de stapel te laten jakkeren waarbij er gemiddeld maximaal tien seconden besteed 

wordt per cv om deze te scannen op naam, leeftijd, geslacht, etniciteit, woonplaats, opleiding, huidige en vroegere 

werkgever en functie, evenals de algehele stijl, toon, ‘look and feel’. Bij online cv's, zoals LinkedIn, neemt de 

gemiddelde tijdsduur af tot vier seconden, waar in geval van twijfel een extra vier seconden aan toegevoegd wordt 

om dezelfde informatie opnieuw wordt bekeken. Na dit matchingproces dient de stapel te zijn teruggebracht tot een 

handvol kandidaten die dan meer aandacht krijgen. De kans dat na een half uur de beste kandidaten niet in de 

resulterende selectie terecht komen, is waarschijnlijk zo’n 100%. 

2. Contextuele afhankelijkheden (groepsdynamiek). Hoewel taken, rollen en verantwoordelijkheden meestal 

goed gedefinieerd zijn, zijn functieomschrijvingen vaak alleen maar een opsomming hiervan plus een toevoeging van 

een algemene schets van de ideale collega, of soms zelfs een omschrijving van de vorige medewerker. In toenemende 

mate zal rekrutering worden gebaseerd op het vinden of creëren van banen door ‘werknemers’, in plaats van dat 

werkgevers mensen vinden, wat te duur, te inefficiënt, te onnauwkeurig en te traag is geworden. Rekrutering en 

plaatsing zullen te maken krijgen met de verschuiving van aanbiedingen met van tevoren omschreven werk naar 

aanbiedingen van ongedefinieerde werkmogelijkheden. Waarom vasthouden aan ontoereikende functiebeschrijvingen 

als event-simulatietechnieken kunnen worden gebruikt om groepsdynamiek en het potentieel van een mix van (echte) 

profielen te testen wanneer deze op één lijn worden gebracht met de bedrijfscultuur en afdelingscultuur en de huidige 

doelenstellingen? Heden ten dage zou zelflerende ‘evidence-based’ matchmaking om een team samen te stellen of 

om iemands 'impact' te peilen bij een rekruteringsmanager ’s standaard tools moeten horen. 

3. Classificatie, diversificatie en normalisatie. Op veel gebieden zijn functie-eisen niet meer van elkaar te 

onderscheiden, terwijl nu juist op andere gebieden ze steeds exotischer vaardigheden omvatten. Zelfs met stijgend 

banenverlies lijden veel industrieën aan een tekort aan vaardigheden, omdat functieomschrijvingen niet meer 

volstaan. Het categoriseren en classificeren van vaardigheden is mogelijk te complex geworden, om te weten wat 

waardevol en overdraagbaar is, en wat niet. Persoonlijkheidsprofilering moet zowel flexibeler als veelzijdiger worden, 

aangezien profilering van vaardigheden nog complexer zal worden. De huidige psychometrische standaardisatie is 

alleen zinvol in een stabiele en onveranderde wereld en zou relevanter zijn als taakprestaties worden toegepast, wat 

complexer, meer geïntegreerd en interactiever zijn. De meeste populaire persoonlijkheidsraamwerken zijn verouderd 

en missen de nodige wetenschappelijke rigorositeit, zijn veelal gekozen uit meer dan 800 persoonlijkheidsmodellen, 

of zijn gewoon zelfbespiegelende testjes bedoeld als interpersoonlijk ingrediënt van een sollicitatiegesprek. 

4. Rekruteringskosten. De vergoeding van arbeidsbemiddelingsbureaus is blijkbaar niet (specifiek) genoeg om 

de extra inspanning te leveren die nodig is om bijv. een goed voorstel te doen omtrent anciënniteit, of andere 

onderscheidende voordelen. De gangbare reactie op ondermaatse prestaties van bemiddeling was het verminderen 

van de compensatie in plaats van het veranderen van de spelregels, om de kosten van falen te verlagen, maar omdat 

besparingen zich neerwaarts langs de voedselketen verplaatsen, is ook de toegevoegde waarde verminderd. Nu dat 

vaste dienstverbanden steeds zeldzamer worden, ligt het voor de hand dat er nieuwe soorten relaties worden 

onderhouden met 'werknemers'. HRM moet uitgroeien tot een serieus onderdeel van de organisatiestrategie en niet 

alleen maar als een variatie op het inkoopproces. Aangezien externe rekruiters vaak niet veel meer bieden dan wat 

trefwoorden en groepsdruk, moet dit toch beter worden aangepakt. 



Stop met organiseren, start met evolueren 

   
De wereld is veranderd, maar dienstverbanden niet. No Spoon is een afspiegeling van wat we weten over hoe mensen 

zich gedragen, niet hoe we denken dat we willen dat ze zich gedragen. Op basis van de aanname dat mensen worden 

tewerkgesteld om waarde toe te voegen aan een organisatie, op wat voor manier dan ook, dat ze vertrouwd worden, 

worden ingezet, loyaliteit tonen, beloond worden, onafhankelijkheid krijgen en verantwoordelijkheid, biedt No Spoon 

een nieuwe toekomst voor Human Resources, te beginnen met: 

1.  Slimme voorselectie. Om label-free evidence-based rekrutering mogelijk te maken, worden ‘deep learning’, 

antwoordmachines en automatische redeneerprogramma’s gecombineerd om een mix van algemene feiten en 

beroepsspecifieke informatie te verkrijgen door professionele woordenboeken, online encyclopedieën en allerlei 

beschikbare algemene en gespecialiseerde bronnen te scannen en verwerken. Het onderliggend systeem leert zichzelf 

dergelijke specificiteiten aan, zoals bedrijfsorganisaties, functieomschrijvingen, vereistenbeheer, impressie 

management, bedrijfs- en HR-gerelateerde ontologieën, om een uitgebreid raamwerk op te bouwen dat kan worden 

gebruikt om iemands cv en online persona te interpreteren qua basisvaardigheden. Ook zal de gebruikersinterface een 

persoonlijke assistent, vraagbeantwoordingssystemen en aanbevelingsmotoren combineren om gebruikersacceptatie 

te vergemakkelijken. AI is de nieuwe UI. We denken dat het de moeite waard is om ervan uit te gaan dat elk specifiek 

persoon geëvolueerd is als het beste antwoord op zijn of haar eigen situatie, en dat op de juiste manier te waarderen 

door met een systematische uitvindingsmethodologie als basis (dat systeemontwerp en evolutionaire algoritmes 

combineert), kennis, vaardigheden en vermogens van mensen in kaart te brengen  als in een waardeketen, samen met 

groei-indicatoren, attractoren (zoals motivationele drijfveren, interesses en hobbies) en het "aangrenzende mogelijke" 

zodat iemands kunnen, kracht en talent worden gemeten als een geabstraheerde set van mogelijkheden die voorbij 

de huidige specialismen gaan. Om dit instrument als een veilige internetdienst aan inhurende organisaties te bieden, 

denken we een eerste, maar onmiddellijke stap in een hoogstnoodzakelijke verbetering van de werving te doen. 

2. Het evoluerende zelf. Naarmate soft skills steeds belangrijker worden, is een meer transformatief raamwerk 

nodig om algemene aanleg, conatieve drive, context-afhankelijke houding en het affectieve spectrum te meten. In 

plaats van te beginnen met allerlei aannames, kan het systeem zelfstandig inzicht opbouwen uit een model-loze 

verzameling van onderlinge relaties terwijl recursieve zelf-verwijzende hiërarchieën opborrelen. Bias-free data 

modelering dus. Incluis aspecten zoals leren, verveling, groei, verhoogde verantwoordelijkheid en vrijheid, als een 

ruwe maatstaf voor de utilitaire verdienste van een menselijke activiteit, gebruiken we een drieledige relatie van spel, 

persoonlijke erkenning en algemeen nut, zodat we de immer veranderende functie-eisen kunnen combineren met 

iemands persoonlijke narratief. Bovengenoemde evidence-based computersimulatie kan met beproefde methoden 

zoals 'waardeketens' en 'strategische afstemmingsraamwerken' meten hoe een persoon in een dergelijk landschap 

past, door de veelheid aan interacties tussen persoon, team, de afdeling en het specifieke project te onderzoeken. De 

meeste psychometrische testen veronderstellen impliciet dat mensen een onveranderlijke persoonlijkheid of 

vaardigheden hebben, terwijl deze zich doorgaans voegen aan arbeidsverdeling en rolspecialisatie binnen een groep.  

3. Zwerm werken. Ondanks de aandacht voor de 'oorlog om talent' worden high-performers vaak genegeerd, 

ervan uitgaande dat ze zich snel vervelen, geen samenwerkingsvaardigheden hebben en een hoog mate aan 

personeelsverloop tonen. Dat wordt gezien als riskant en ongewenst tijdens projectuitvoering, waarbij managers 



doorgaans proberen te voorkomen dat het succes van een project om één persoon draait en verwachten van 

teamleden dat ze uitwisselbaar zijn. Echter, dit soort aanvullende ongelijkheid is eigenlijk normaal binnen 

teamdynamiek, terwijl een gelijkmatige verdeling van de werklast de anomalie is, niet de norm. Het is heel wat 

makkelijker om een planning geschikt te maken voor menselijke activiteit dan om menselijke activiteit binnen in boxjes 

van een workbreakdown-structuur te laten passen. Recente inzichten wijzen er nu juist op dat een combinatie van 

zwermintelligentie en kleine-wereld netwerken een veel geschikter model is voor taaktoewijzing en projectbeheer, 

vergelijkbaar met hoe militaire eenheden zwermwerken heeft aangenomen. 

4. Slimme tarifering. Aangezien dienstverbanden omkeren van wat in wezen een vraag-gestuurd proces was 

naar een proces dat zich richt op 'push placement', is het wenselijk om alternatieve manieren te formuleren om 

rekruiters te vergoeden om zodoende de utilitaire verdiensten van persoonlijk talent te maximaliseren. In de 

veranderende werkwijze worden jaarlijkse prestatie-evaluaties in wezen vervangen door continue beoordeling, wat 

ook de regels van het spel verandert waarop wervingskosten gewoonlijk zijn gebaseerd. Met deze nieuwe evidence-

based (empirisch onderbouwde) manier om werknemers te engageren kan compensatie worden gebaseerd op een 

veel complexere stel aan gepersonaliseerde kritieke-prestatie-indicatoren waarmee een slim contract samengesteld 

wordt dat verschillende stage-gate evaluatiecriteria definieert en gedeeltelijke vergoedingen overeenkomt als 

beloning voor bemiddeling. Aangezien dit een diepere betrokkenheid en verbintenis van de tussenpersonen afdwingt, 

helpt dit ook om hit-and-run rekrutering, met alle bijbehorende kosten en onwenselijke risico’s, te vermijden. 

 

Het huidige industrielandschap biedt verschillende oplossingen voor werving, resourcing, menselijk talent en human 

capital management. De belangrijkste focus blijft nochtans op het beheer van de managementaspecten van HR-

processen, zoals salarisadministratie, naleving van gezondheids- en veiligheidsvoorschriften, reiskostenvergoeding, 

compensatieplanning, personeelsbeheer of zijn meer gericht op het rekruteringsproces. Het menselijke deel van deze 

vergelijking blijft onderontwikkeld. Zelfs reclamebureaus zijn beter in sentimentanalyse en gedragsbiometrie. Zelfs als 

er al een scorecard wordt bijgehouden van iemands persoonlijk ontwikkelingsplan, training, studies en andere 

prestaties, dan is het nog steeds administratieve documentatie, voor rapportagedoeleinden, en niet voor business 

intelligence, beslissingsondersteuning of dat het betrekking heeft op de invloed van teamdynamiek op taaktoewijzing, 

rolverdeling of de persoonlijke ontwikkeling van multidisciplinaire vaardigheden. Mensen worden nog steeds 

behandeld als een productiemiddel, of een product, en niet als een levend, sociaal en lerend wezen, wat enigszins 

ironisch is omdat “kunstmatige intelligentie” als bedreiging wordt gezien vanwege het terugkoppelende vermogen 

met waarschijnlijk versnellende zelflerende capaciteiten. Zoals Merleau-Ponty zo adequaat zei; "... er is geen innerlijke 

mens, de mens is in de wereld, en alleen in de wereld kent hij zichzelf", zo zou elke vorm van talentmanagement 

voordeel hebben van het stoppen met het behandelen van mensen alsof het een mysterieuze zwarte doos betreft, 

door een einde te maken aan het onnatuurlijke onderscheid tussen hard en soft skills en door het formuleren van een 

allesomvattende systematische aanpak. 

  



Voornaamste aandachtspunten 

1. Voorbij “survival of the fittest” (negatieve selectie) naar groepsdynamiek en positieve selectie 

2. Waardecreatie over kostenvermijding door focus op persoonlijk en gezamenlijk leervermogen en groeicycli 

3. “Vakmanschap is meesterschap” leidt leiderschap naar geleidelijke de-bureaucratisering (inhoud over vorm) 

4. Moderne gedragsmatige en psychofysische biometrie voor psychometrie en psychodiagnostiek 

5. Cultuur, normen, waarden, stijl, karakter, sentimenten, gevoel, affiniteit, drijfveren, doelstellingen, motivatie 

Groeicycli 

 

Technische verbeterpunten 

1. Beter shortlisten dmv slimme interpretatie van personalia (curriculum vitae, LinkedIn profiel of personeelsdossier)  

2. Aanbevelingsmachine omtrent groeipotentieel en zelflerend vermogen, zowel situationeel en contextueel 

3. In kaart brengen van mogelijke vooroordelen, vooringenomenheden en eenzijdigheden (in vacatures, beoordeling 

maar ook qua data modelering) 

4. Voorbij “soft skills” vs “hard skills” richting een gestratificeerd panarchistisch spectrum van ontwikkelende 

vaardigheden. Een gelaagde mengvorm van bottom-up feedforward en top-down feedback 

De mens is slechts een netwerk van relaties – Merleau-Ponty 

 



Stappenplan voor opbouw 

1. Aanbevelingsmachine voor openstaande vacatures om hiring manager te ondersteunen 

2. Zelflerende “goalseeking Q&A” om de juiste groepen evidence-based matching algoritmes te ontdekken 

3. Data-driven discovery voor “what if” simulatiemodellen voor organisatorische impact en teamvorming 

4. Robo-adviseur met onderbouwde suggesties voor een transitie van pull naar push rekrutering 

5. Vervang dossier met een virtual assistents (chatbot/wizard en helpdesk combinatie) voor smart on-boarding 

6. In kaart krijgen van informele kwalificaties zoals zelfstudie, ervaring en verborgen talenten 

7. Organisationele de-bureaucratisering richting coöperatieve netwerken voor zwerm-werken 

Bruikbaarheid = Spel x Algemeen Nut / Persoonlijke Erkenning 

 
 

 


