Algoritmes voor de flexbranche
Het flexbureau 4.0 eats online werkplatforms for breakfast
De afgelopen jaren zijn de deeleconomie, crowdsourcing en online werkplatforms sterk in de belangstelling
komen te staan. Het afgelopen jaar verschenen er bijvoorbeeld publicaties als ‘Platform sourcing’ van Corporaal
& Lehdonvirta, ‘Eerlijk delen’ van het Rathenau Instituut, ‘Wat is de impact van platformwerk?’ van de ABU,
‘Online Talent Platforms’ van WEC-Europe en het boek ‘Uber voor alles: hoe de on demand-economie ons leven
beïnvloedt’ van Rens Lieman. Andere relevante vakliteratuur: ‘When Digital Becomes Human’ en ‘Customers the
Day After Tomorrow: How to Attract Customers in a World of AI, Bots and Automation’ van Steven Van
Belleghem, ‘Machine, Platform, Crowd: Harnessing Our Digital Future’ van de grootheden McAfee en
Brynjolfsson, ‘Deep Thinking: Where Machine Intelligence Ends and Human Creativity Begins’ van voormalig
schaakkampioen Garry Kasparov en ‘Human + Machine: Reimagening Work in the Age of AI’ van Daugherty.
Op 3 mei 2018 publiceerde ING de interessante sectorstudie ‘Algoritmes vs de flexbranche. Bestaat het
uitzendbureau straks nog?’. Zeer lezenswaardig, want de kern van de studie is het onderzoek naar het
disruptieve gevaar voor de bestaande flexbureaus van online bemiddelaars. Zij zijn ‘always on’, lean en
bovendien steeds voller met kunstmatige intelligentie en daarmee in staat tot steeds snellere matches en
‘automated’ adviezen – beter dan de gemiddelde mens. Het document bevat een aantal scherpe inzichten, een
set ingrijpende scenario’s en een paar stevige conclusies. De kop van het begeleidende persbericht liet dan ook
aan duidelijkheid niets te wensen over.

Het persbericht bij de sectorstudie van ING Economisch bureau

In dit vision paper zal ik kort reageren op de ING-sectorstudie, vooral een aantal aanvullende inzichten
presenteren, en uitkomen op de tegenovergestelde conclusie dat het potentieel voor flexbureaus in het
komende decennium juist zal toenemen.
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Disruptief op weg naar automatisering en adviserende analytics
Sinds eind jaren ’90 van de 20e eeuw is handel via het internet, e-commerce, ‘een ding’. Gaat de wereld op de
turbo, exponentieel, onvermijdelijk naar 100% online?

Overdreven op korte termijn, onderschat op lange termijn?
Nu meer dan 15 jaar geleden werkte ik met een McKinsey-team aan een grote Vedior-casus. De
projectpartner, toen voormalig minister van Volkshuisvesting en min of meer BN’er, prof. dr Pieter
Winsemius, wist één ding zeker: alle uitzendvestigingen gingen verdwijnen, internet was Het Ding.

Dit zijn de detailhandel-feiten; terwijl de detailhandel de afgelopen jaren jaarlijks groeide met zo’n 1½ tot bijna
4%, gingen de internetverkopen met gemiddeld +20% beduidend harder omhoog:

Volgens de Thuiswinkel Markt Monitor hebben Nederlandse consumenten van 15 jaar en ouder in het eerste
kwartaal van 2018 € 6,25 miljard uitgegeven bij webwinkels, een groei van 13% ten opzichte van dezelfde
periode een jaar eerder. Inmiddels verlopen dan 26% van consumentenbestedingen via het internet; een jaar
eerder was dat nog 24%.
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E-commerce kreeg de wind extra in de rug met de komst van social media en mobile internet. Maar
digitalisering omvat natuurlijk veel meer dan e-commerce. Inmiddels is de automatisering van allerlei
organisatieprocessen met een routinematig karakter in volle gang. Bovendien begon een paar jaar geleden
analytics aan z’n opmars, in gezelschap van big data, algoritmes en kunstmatige intelligentie (artificiële
intelligentie, AI). En tegelijk raakten we vertrouwd met de cloud, waarmee niet alleen big data binnen
handbereik kwamen, maar ook van alles as a service, en het Internet of Things en de mogelijkheden daarvan.
Nu wordt dan ook gesproken over de SMAC-technologieën: Social, Mobile, Analytics en Cloud.
AI gaat de functie van onze prefrontale cortex aanvullen: rationeel denken, analyseren, inzicht geven,
verwachtingen formuleren, impulsbeheersing, sociaal gedrag, plannen, beslissingen nemen. AI is dus de
automatisering van complexe, typisch menselijke vaardigheden. Schrik niet, maar denk hierbij toch aan:
•
•
•
•
•
•
•

data en informatie verzamelen, analyseren, en patronen, verbanden en invloeden ontdekken;
woorden, getallen, beelden, geluiden en emoties zoeken, herkennen, vergelijken;
patroonbreuksignalering;
gesprekken voeren;
onderhandelingen voeren, (ver)koopbeslissingen nemen en bestellingen doen;
experimenteren en leren;
formuleren van scenario’s, voorspellingen, mogelijkheden, alternatieven, veranderingen, oplossingen,
prioriteiten, aanbevelingen en adviezen.

Dit wordt ook wel Assisted of Augmented Intelligence genoemd. Dankzij deze AI-systemen kunnen we veel
grotere hoeveelheden data verwerken en analyseren, veel sneller, en objectiever, en daardoor de kwaliteit
van onze beslissingen en activiteiten verhogen.

De overtreffende trap is Autonomous Intelligence: dit AI-systeem neemt ‘het’ van ons over, geeft geen
adviezen of prioriteiten, maar handelt zelf. Real time, in interactie. Evalueert, leert en stuurt bij. Direct en
continu. Voorbeelden van Autonomous Intelligence zijn het geven van toegang via gezichtsherkenning,
explosieven opruimingsrobots, en natuurlijk de autonome auto en real time tolkenprogramma’s.
Autonomous Intelligence staat nog in de kinderschoenen, maar is volop in ontwikkeling.

Belangrijke begrippen in het AI-universum
Big data, analytics – diagnostic, descriptive, predictive, decision support en decision automation -,
algoritme, machine learning, deep learning, virtual and augmented reality, speech recognition, emotion
recognition, image recognition, voice / conversational interface.

Slimme software wordt onze digitale butler
Je verzekeringsclaim wordt binnen enkele seconden beoordeeld en betaald.
Je digitale assistent wijzigt automatisch je agenda op basis van een binnengekomen e-mail of voicemail
en stuurt een notificatie aan andere deelnemers.
Software onderhandelt met je klant over zijn onbetaalde facturen en regelt het incassotraject.
Bron: Jarno Duursma (2017), ‘De digitale butler’
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Digitaal vervangt ‘t allemaal
Apple iTunes verpulverde de cd.
Netflix streaming verpulverde de video en de dvd.
Automatisering verpulvert de administratief medewerkers (-36% in de afgelopen 10 jaar).

Digitalisering is nog maar één revolutionaire trend naar Economie 4.0
Na de opkomst van water- & stoomkracht, elektriciteit & massa-organisatie en IT & kennis- en
diensteneconomie, duwt nu de 4e Industriële Revolutie tegen onze deuren. Deze stuurt 4 grote golven
op ons af:
1. Globalisering, multi-polarisering, mega-steden, intensieve wetgeving en veranderende rollen van
overheden, internationale betrekkingen en instituties;
2. Uitputting van grondstoffen, fossiele brandstoffen, voedingsbronnen, zoet water en het milieu;
3. Robotisering, kunstmatige intelligentie, blockchain, verdere digitalisering, biotech en greentech;
4. Onze verdergaande evolutie: vergrijzing, regionale krimp en groeiende behoefte aan gezondheid
en geluk – door beleving, autonomie, betekenis en ontplooiing – van mensen.

Stilstaan bij de trends is de eerste stap naar vooruitgang

Automatisering en de impact op de arbeids- en flexmarkt: ontvasting en flexibilisering
Sinds het begin van de Grote Recessie van 2008-2013 ontwikkelde de flexschil, met daarin aanvankelijk
25% van alle werkenden, zich in een grote flexplosie tot een joekel met daarin dik 35% van alle
werkenden. Van de 6 recessies na de Tweede Wereldoorlog, was dit degene met het traagste herstel.
Tot 2016 was de economische groei zó laag en onzeker, dat werkgevers pas toen weer meer vaste
contracten durfden te geven.
Daarnaast was er ontvasting. De werkgelegenheid in de Industrie, de Bouw, de Logistiek en de Overheid
is sinds de Grote Recessie fors gekrompen. Dat kostte vooral vaste banen. Flexwerk kende hier weinig
groei, maar bestond wel grotendeels uit uitzenden. Flexwerk is sterk gegroeid in de Horeca, de
(Detail)Handel, de Zakelijke dienstverlening, de Zorg en het Onderwijs. Net als de werkgelegenheid.
De ontvasting is een gevolg van industrialisering en digitalisering. De flexibilisering vooral van de
automatiseringsimpasse in dienstverlening. Automatisering is daar moeilijk. Dan maar flexwerkers
inzetten om variaties in de bedrijfsdrukte en onzekerheden op te vangen. En om functies te vullen die op
het uitrangeerterrein van de arbeidsmarkt zijn komen te staan.
Inmiddels lijkt de digitale technologie klaar om nu ook ‘echt mensenwerk’ te kunnen vervangen. Nu al
verdwijnen backofficebanen, en kassa- en balie-banen, en over een paar jaar ook andere. Dan zal het
aantal flexbanen mogelijk significant afnemen, en hebben we in de zomer van 2017, met een flexschil van
35,3% van alle werkenden, Peak flex bereikt.
Of de flexschil groeit over een paar jaar juist weer fors verder, omdat vaste banen die dan op de
nominatie staan om gesoftwared te worden, eerst nog in de flexwachtkamer worden gezet.
In de tussentijd zitten we, vanwege de krappe arbeidsmarkt, op een lichtjes naar beneden hellend
flexplateau.
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Gloat – het algoritme ontdekt stiekem je volgende functie
“Different to the generation before it, millennials change jobs every two years, while so-called Generation Z
are even more fickle. Job searching is becoming more passive: people aren’t necessarily looking for a new
job but are permanently open to their next career move. At the same time, if this is made too explicit you
run the risk of upsetting your current employment status, not least if you are caught in the act of job
hunting. No employer wants people on staff who are actively looking to jump ship.
To address this trend and potentially build a decent business on top of passive job hunting, Workey [ since
Feb, 2018: Gloat ] has built something akin to a ‘Tinder for recruitment’. The iOS app, initially launched in the
U.S. and Israel, takes the form of a chatbot to ask you a series of questions related to your current job and
the types of opportunities you are looking for.
It then uses machine learning to let you swipe through available job opportunities mapped to your potential
career path, while on the other side recruiters can browse your anonymized profile. If there is a mutual
match — ie you are interested in the job opening and the recruiter is interested in you — the two parties
are introduced and an interview can be scheduled.
“During my own career, as a software engineer, I’d always ask myself: ‘Where do I see my career heading?’
My fellow co-founders and I realised that people hate that question and decided to build Workey,” says
Reuveni. “Workey uses AI to compare your unique career history to millions of others to suggest highly
personalised open career opportunities in real-time”.
On the hiring side, the Workey CEO argues that companies currently search for employees within a limited
pool of applicants, which is another aspect of recruitment the startup is aiming to address. “Statistics show
that 85 per cent of the workforce are open to a new job, however, only 12 per cent of them are actively in
pursuit of one. This demonstrates the immense untapped potential that can be available to employees,” he
says.
To that end, over 300 companies are already using Workey, says Reuveni. They include large tech companies
such as WeWork, Dell EMC, Oracle, and Yahoo. The startup generates revenue by charging per successful
candidate, but, following demand, is also experimenting with a subscription model.”
Bron: https://techcrunch.com/2017/10/26/workey/

Kunstmatig anticiperen: met je algoritme pre-matchen & opleiden voor de (nabije) toekomst
Amit Joshi, professor aan IMD businessschool in Lausanne en gespecialiseerd in data-analyse, ontdekte
iets interessant toen hij een Harry Potter-boek voor zijn dochter kocht. ‘Ik woonde in Florida en was her
en der op sites blijven hangen bij advertenties voor het boek. Toen ik het uiteindelijk na 11 uur ’s avonds
kocht, vond ik het ’s ochtend om 7:00 uur op de mat. Ik ben gaan zoeken naar waar hun dichtstbijzijnde
distributiecentrum was. Omdat ik wist dat de distributeur al om 3:00 uur ging rijden en Amazons
distributiecentrum een behoorlijk eind van ons vandaan was, kon het bijna niet anders dan dat ze op
basis van data gedaan hadden.’ Het is overigens niet heel gek dat Amazon dat nu ook doet. Het patent
dat ze op anticiperend verzenden hebben aangevraagd, stamt alweer uit 2013.
Bron: https://www.mt.nl/columns/thijs-peters/soms-wint-de-digitale-david-nog-wel-van-goliath/556250
Je opdrachtgever ‘te snel af zijn’ dankzij jouw algoritme moet toch ook kunnen?

Filosofie en de vraag of je (g)een technologiebedrijf bent
Is Amazon nou een technologiebedrijf, of gewoon een ambitieus, modern boeken- en retailbedrijf? Het
gebruikt moderne technologie om – customer centered, smart experience, duurzaam, ambitieus en agile –
de boeken-, retail- en andere sectoren te ontwrichten en veel beter te laten functioneren. Uber, Airbnb,
Amazon, Netflix, … Technologie gaat natuurlijk over SMAC, maar staat dus bovendien voor een
bepaalde, geleefde filosofie. High Tech én Hyper Culture.
“Wij zijn geen flexbureau, maar een technologiebedrijf, want wij …”
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Een paar kernpunten uit de ING-sectorstudie en wat aanvullingen
De ING-studie constateert vanzelfsprekend de opkomst van werkplatforms in de on-demand economie, en
somt de ‘usual suspects’ op: Deliveroo, Uber, Werkspot, Helpling.
(Foodora en Thuisbezorgd hebben hun mensen in dienst.)
(En dan heb je ook nog partijen zoals Coolblue en Albert Heijn die hun transport ‘expres’ zelf doen.)
(En partijen die ‘gewoon’ logistieke bedrijven of koeriers inhuren.)
(Etcetera.)
Volgens ING is dit pas het begin, en verdwijnt de komende 5-10 jaar, afhankelijk van het scenario dat zich zal
ontvouwen, 20-70% van het werk van uitzend- en andere flexbureaus; in dat 70%-scenario verdwijnen
payrollers zelfs volledig. Het persbericht kopt veelbetekenend met ‘Platformen als Deliveroo en Uber
bedreigen uitzendbranche’.
Op pagina 5 beschrijft ING dat uitzenders, detacheerders, zzp-bemiddelaars, payrollers en W&S-bureaus samen
10% van de arbeidsmarkt bedienen. De totale flexschil omvat zo’n 35% van de werkende beroepsbevolking.
Daarvan zit 19½%, dus ruim de helft, in de interne flexschil, gevuld met werknemers met tijdelijke contracten en
oproep- en invalkrachten. De rest, 15½%, zit in de externe flexschil. Daarvan is ongeveer eenvijfde uitzendkracht
en viervijfde zzp’s; flexbureaus bemiddelen maar 6% van al die zzp’ers.

De plaats van flex en de ruimte voor online platforms en flexbureaus
Organisaties kunnen een bedrijfskantine-medewerker in eigen dienst hebben, op een contract voor
onbepaalde tijd, op een tijdelijk contract of als oproep- of invalkracht; of de medewerker is
uitzendkracht; of ze outsourcen de bedrijfskantine en huren een specialist in die de lunches bij ze regelt.
Eenzelfde redenering geldt voor een schoonmaker, een contactcenter-agent, een medewerker
salarisadministratie, een fiscaal-juridisch specialist, een inkoopmanager, een data-scientist, een R&D- of
innovatiemedewerker, … In potentie 12 beroepsgroepen met honderden beroepen c.q. vele functies,
processen en afdelingen.
Zie daar het universum van de ondernemer. Uitzendbureaus, online uitzendbureaus als JAM, online
employee sharing platforms als jobsurfing.nl, online staffing platforms als Upwork, crowdsourcers als
Mechanical Turk en Roamler, online werkplatforms zoals Temper en serviceplatforms als Uber en
Werkspot spelen daar hun rol in, die – gegeven de genoemde sub-flexpercentages – nog kan groeien.
In de onderstaande figuur wordt de plaats en rol van off- en online flex in het ondernemersuniversum
schematisch weergegeven.
•
•

•

De blauwe wolkjes staan voor de technologische faciliteit, de zogenaamde Human Cloud;
Naast personeel kunnen bureaus en platforms ook flex- en HR-diensten leveren, en einddiensten c.q. output-verplichtingen aangaan. Deze functionele kwaliteiten zijn de essentie,
maar bovendien zullen de offline en online bemiddelaars zich via hun visie, businessmodel,
marketing en operationele gedrag profileren met een bepaalde belevingskwaliteit;
TPFM staat voor Total Participants Flow Management, en is de overtreffende trap van Total
Talent Management. Niet alleen wordt vast en tijdelijk intern en extern personeel integraal
gemanaged, maar ook partners, klanten en andere geïnteresseerden ‘in the crowd’. Bovendien
wordt er ‘participants centric’ gewerkt, dus met oog voor hun krachten, passies, overtuigingen,
waarden en drijfveren; door iedereen passende uitdagingen te geven, ontstaat flow. Die
bevlogenheid, energie, zal voor de organisatie in betere prestaties resulteren.

De mogelijkheden in dit universum zijn eindeloos.
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De omvang van de flexbranche & The Exponential Rise of the Gig Economy?
De flexbranche – uitzenders, detacheerders, zzp-bemiddelaars, brokers, payrollers, zelfstandige
Managed Service Providers, W&S-bureaus – zette in 2017 net iets meer dan € 30 miljard om. Veruit de
grootste speler was Randstad Nederland, met een omzet van € 3,33 miljard. Daarnaast waren en zo’n
13.000 andere flexbureaus actief. De Top 100 was goed voor 49% van de totale flexbranche.
De omzet van de online werkplatforms is in dit verband waarschijnlijk nog niet erg aanzienlijk. De nettoomzet van de grootste maaltijdbezorger in Nederland, Thuisbezorgd.nl, was € 74,4 miljoen in 2017.
Om nog wat meer gevoel bij de platformeconomie te creëren: de omzet in de Nederlandse
deeleconomie was volgens een onderzoek dat PwC in februari 2018 publiceerde € 3 miljard in 2017.

ING vat op de pagina’s 3 en 5 de 3 essentiële rollen (functies) van flexbureaus samen:
•
•
•

W&S gemakkelijk, snel, correct en zo goedkoop mogelijk;
risico’s beperken; en
administratief ontzorgen.

Dit functies-trio is een goede, relevante samenvatting door ING. Dan gaan we ervan uit dat de overtreffende
trap van ontzorging – regie & continue verbetering voeren bij grote, complexe aanvragen en opdrachtgevers,
zoals door MSP’s, Master Vendors e.d. – daarin zit. Ik zou informeren & adviseren, zeker in deze beloftevolle
tijd van Big Data, Analytics & AI, als aparte, 4e functie willen toevoegen.
ING zegt ook op pagina 3: “Wie ‘wint’, hangt af van 3 factoren:
•
•
•

technologie,
het netwerk [ toegang, ‘access’ ] en
regelgeving.”

Op pagina 14 zegt ING relativeert vervolgens: de technologie is nog lang niet klaar voor intelligente
automatisering, en de wet- en regelgeving is in ieder geval voorlopig super turbulent1.
Ook dit factoren-trio is een goede, relevante samenvatting door ING, en ook hun status-inschatting doet ertoe.
Liever heb ik het overigens over krachten; en ook hier wil ik een 4e kracht toevoegen: customer process
management. Daarover later meer.
Op pagina 7 staat een mooie tijdlijn van de opkomst van online platforms. Op de pagina’s 9 en 11 staat een
helder overzicht van de voordelen van de platforms ten opzichte van flexbureaus – ze matchen en ontzorgen
beter, sneller en goedkoper; lean & easy. Hoewel ING gelooft dat de flexbranche op deelmarkten haar
concurrentiekracht kan behouden, is er toch vooral veel dreiging voor de branche, volgens ING.
Daar kan tegenin worden gebracht dat ook veel flexbureaus natuurlijk al intensief bezig zijn met het
digitaliseren van marketingcommunicatie, recruitment, matching, planning en billing.
Maar er ontbreekt nog een aantal belangrijke inzichten. Daarover nu meer.

1 Het begrip turbulentie zal in dit vision paper nog vaak voorkomen. Voor de definitie van het begrip sluit ik volledig aan bij
die van professor Henk Volberda en zijn boek ‘De flexibele onderneming’: Turbulentie = Complexiteit x Dynamiek x
Onvoorspelbaarheid.
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Vier belangrijke verschillen
Dé kern-functie van elk flexbureau en platform is natuurlijk adequate, adaptieve capaciteit leveren: de juiste
kwaliteit, voldoende keuzemogelijkheden, de juiste kwantiteit, op de juiste tijd (liefst snel!) en plaats, tegen
een goede prijs (liefst zo goedkoop mogelijk!) – de bekende 5 juisten and then some. Tot zover zijn de
overeenkomsten groot.
In de ING-studie worden voorbeelden genoemd uit de hele Human Cloud, maar de genoemde ‘usual suspects’,
zijn vooral online service platforms, die vooral mensen B2C-diensten laten leveren.

Maar er zijn meer typische, belangrijke verschillen tussen de platforms en flexbureaus.
Platforms functioneren vooral bij { 1 (taak) op 1 (opdrachtgevende persoon) }; het kunnen wél duizenden
setjes van 1 op 1 zijn, zie b.v. Uber, of honderden kandidaten die dezelfde ‘functie’ tegelijk uitoefen, zoals bij
Mechanical Turk of InnoCentive.
Bij { veel verschillende taken en functies x meerdere opdrachtgevende personen } wordt het erg complex en
onoverzichtelijk voor een platform.
Platforms bemiddelen net als de meeste uitzendbureaus en payrollers veel op de lagere beroepsniveaus 1 en 2.
Maar de platforms zitten vooral op de beroepsgroepen respectievelijk sectoren waar men relatief met (heel)
veel oproep- en invalkrachten werkt: 3 Commerc, 12 T&L en 11 Dienstv2 resp. G Handel, N Overige zakelijke
diensten, I Horeca en H Vervoer en opslag. Hier werken – m.u.v. 12 T&L / H V en o – juist relatief weinig
uitzendkrachten c.q. flexbureaus.
Ook zijn het beroepsgroepen respectievelijk sectoren waar relatief veel zzp’ers werken, dankzij de lean & easy
matching (eenvoudige, ruime keuzemogelijkheden en zelfselectie, dus veel autonomie).
Dus bedrijfstakken en functies waar werkgevers gewend zijn hun flex in sterke mate zelf te regelen.
Uitzendkrachten werken vooral in de beroepsgroepen 4 Bedrijfsec. en adm., 7 Tech en 12 T&L. En in de
bedrijfstakken C Ind, F Bouw, H V en o, N Overige dv, O Overheid en Q Zorg.
Zzp’ers kom je overal tegen, maar weinig in 12 T&L en in ambtelijke beroepen (6.1 en 6.2).

2

B.v. horecamedewerkers, kappers, schoonmakers.
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Uitzendbureaus en platforms bedienen tot dusver dus overwegend verschillende markten, hoewel er in een
aantal bedrijfstakken en beroepsgroepen nu al serieuze kans op confrontatie is.
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Kansen voor open doel
Op grond van de hiervoor staande grafieken, lijken er voor platforms nog veel kansen voor open doel te
liggen voor platforms: 10 Zorg, 1 Pedag, 2 Agro en winkelvloerpersoneel (onderdeel van 3) resp. Q Zorg,
P Onderwijs, R-U Cultuur en recreatie, A Agro en retail (onderdeel van G).

Vak-volwassen technici kunnen in principe eenvoudig door platforms worden weggezet, terwijl die vakmensen
/ ambachtsmannen zoals bijvoorbeeld loodgieters, elektriciens, automonteurs, timmerlieden etcetera – juist
motorisch-mentaal complexe, niet-routinematige taken verrichten, op beroepsniveau 2. Dat komt omdat bij
hun heel duidelijk op output kan worden gestuurd: hun werk is complex, maar de output-kwaliteit van hun
werk is door iedereen – zelfs de leek – duidelijk waarneembaar en beoordeelbaar.

Lagere tarieven én hogere tarieven
Platformiseringspotentieel resulteert overigens in grotere transparantie, en zal daarmee (blijven) leiden
tot tarief-/margedruk; alleen een duidelijk krappe arbeidsmarkt zal daar wat aan kunnen doen. Sterker
nog, dan heeft platformisering veel zin: het wordt iedereen duidelijk dat er krapte is, en dat er dus met
de geldbuidel (en een sterke werkpropositie) moet worden gerammeld.
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De dynamische voorsprong en een natuurwet
Uit het voorgaande volgt dat flexbureaus en platforms veel kansen hebben en tegelijk nog lang geen full
blown concurrenten zijn. Maar het wordt nog sterker. De grote pré van de platforms is dat hun krachten zich
bundelen richting een lean & easy invulling van de flex-functies. Flexbureaus kunnen ‘van nature’ juist beter
met turbulentie en intimacy uit de voeten. (NB! Een belangrijke dynamische natuurwet: wat eenmaal lean &
easy kan, moet je niet langer turbulent & intimate behandelen; je moet op zoek naar de volgende uitdaging.)
Volgens de concurrentiestrategie-literatuur is deze tegenstelling – lean & easy vs turbulent & intimate – cruciaal.

In deze Amazon Age ligt de tegenstelling lean & easy vs turbulent & intimate ten grondslag aan de
ondergang van V&D, Blokker en Toys ‘R’ Us en het succes van Action, Zara en Bijenkorf.
Kies, en wordt er vervolgens goed in.

Een sterk flexbureau scoort daarom ook goed op de 4e kracht, customer process management, waarmee het de
klant bijstaat in de externe en interne turbulentie, en daarbij intimacy geeft.
Turbulent (tegenover simpel, unbundled, stabiel, zeker, ervaring, routine):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het betreft nieuwsoortige taken / functies / projecten / klussen
De output & kwaliteit van het werk van de kandidaten zijn niet direct concreet en duidelijk
waarneembaar en worden pas later helder
De opdrachtgever functioneert in een onoverzichtelijke, moeilijk of niet voorspelbare context
De opdrachtgever zoekt iets speciaals, twijfelt, is onervaren, weet niet goed wat zij / hij zoekt
of nodig heeft
De opdrachtgever zoekt meer integratie (‘bundling’)
De kwaliteit van de kandidaten (taakvolwassenheid x zelfvertrouwen x motivatie) is niet
makkelijk vast te stellen
De kandidaten zijn onvoldoende beschikbaar en daardoor moeilijk vindbaar en/of hebben
onvoldoende kwaliteit, dus er moet een suboptimale match worden gemaakt
De kandidaten moeten om- of bijgeschoold en begeleid worden
Wet- en regelgeving is onoverzichtelijk, veranderlijk en risicovol
Andere ontwikkelingen en risico’s zijn voor de opdrachtgever te groot of onduidelijk
Er moeten effectieve teams worden gedefinieerd en gevormd
Het gaat om { veel functies x meerdere opdrachtgevende personen }
…

Intimate (tegenover homogeen en/of zelf kiezen en selfservice):
•

•

De klant wil een effectieve klantreis, met persoonlijke begeleiding, verrassing, nieuwe kennis,
inspiratie, customizing, co-creatie en/of coaching in de selectiefase; en soepel
klachtenmanagement, service-abonnementen en veel ontzorging en/of adviezen en andere
toegevoegde waarde in de gebruiksfase (after sales)
Voor de kandidaat geldt m.m. hetzelfde

Freelance-platform Upwork ontwikkelt zich daarom verder, en doet tegenwoordig aan ‘full-service
search’ naar top-freelancers in de VS. En voegt daaraan ook nog VMS- en FMS-toepassingen toe.
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Absorberen en nieuwe mogelijkheden proberen
Hiervoor hebben we gezien dat het marktpotentieel voor platforms en flexbureaus enorm is – er is nog heel
veel niet-bemiddelde interne en zzp-flex, over een paar jaar ontstaat er mogelijk een nieuwe flexwachtkamer,
en de toenemende turbulentie verhoogt de ondersteuningsbehoefte bij werkgevers.
De platform-werkwijze biedt flexbureaus enorme kansen, want die geeft ze de efficiënte mogelijkheden om
hun potentiële markt te vergroten door
1.
2.
3.

beroepsgroepen / sectoren met relatief veel o/i-krachten en zzp’ers te gaan bedienen;
bedrijven en overheden die laagfrequent en/of zeer kleine volumes inlenen te gaan bedienen;
consumenten te gaan bedienen met ‘hun’ personeel.

Ook bij de strategische keuze voor turbulence x intimacy is er volop marktpotentieel. En is digitalisering
noodzakelijk. De benutting van de SMAC-technologieën zal flexbureaus in staat stellen om
1.
2.
3.
4.

sneller, beter en goedkoper kandidaten en diensten te kunnen vinden, testen, selecteren en leveren,
betere inzichten en adviezen te leveren,
risicoreductie en procesverlichting te leveren, en
intern een sterkere operational excellence te realiseren daarom en uit de steeds lager wordende
marges op de lagere beroepsniveaus 1 en 2, waar relatief veel flex zit, tóch goede winsten te kunnen
halen.

AI incorporeren hoeft niet mega-snel, want de technologie is nog volop in ontwikkeling, en implementatie van
vernieuwingen gaat sowieso – heel agile – stap voor stap, met vallen en opstaan. Gretige, verstandige
flexbureaus gaan met de Track, Try & Take in-attitude aan de slag – volgen, proberen & absorberen.
Combineer analyse, intuïtie en creativiteit, creëer Minimum Viable Products, experimenteer, prototype,
analyseer, leer, implementeer.

drsWimDavidse, e. wim@dzjeng.nl, m. 06 134 908 52, t. @dzjeng | 150618

13 van 16

Transformeer fundamenteel, op ’t gemak.

Het zijn niet persé de snelsten die overleven
Zo werkt vooruitgang al lang, en dat is waarom Marx ongelijk kreeg: het kapitalisme introduceerde
steeds net op tijd ‘branchevreemde’ (namelijk ‘socialistische’) componenten om een echte
volksrevolutie te voorkomen, en al doende alleen maar nóg invloedrijker te worden, in plaats van
verdreven. Darwin noemde dit het geheim van evolutie: de ‘survival of the fittest’. Het gaat niet om de
sterksten, de slimsten, de sluwsten, de minst scrupuleuzen of de snelsten, maar primair om degenen die
zich goed weten aan te passen, en aansluiten bij de nieuwe omstandigheden, gebruik maken van de
nieuwe mogelijkheden, ‘to fit again’. Volg, probeer, absorbeer. Evolueer.

Het gaat de komende jaren (en decennia) om Human + Machine – niet of-of, maar en-en, symbiose, synergie,
beide op hun sterkte – met de mens sterk op de new core skills:
•

•
•

analytics skills: in verbanden en systemen denken; extrapolerend én S-curve-, exponentieel en cyclisch
redeneren; data-vaardigheid: lezen, interpreteren en bediscussiëren; symbiose van enerzijds data en
anderzijds intuïtie, creativiteit en socio-psychologie zien; relativiteit, representativiteit en validiteit
onderkennen;
soft skills: empathie, samenwerking, hulpvaardigheid, charme, ethiek, diversiteit, flexibiliteit, elegantie
/ design / esthetiek; en op
turbulence skills: nieuwsgierigheid, strategische intuïtie, verbeelding, creativiteit, improvisatie,
veerkracht, optimisme, systeem-holisme, multi-perspectief, en daarom uit de voeten kunnen met
complexiteit, dynamiek, nieuwheid, onvoorspelbaarheid, verrassing en transformatie.

Dat is een uitdagende, paradoxale set van skills, waar de digitale technologieën nog lang niet sterk genoeg
voor zijn. De rol van de mens, en die van flexbureau 4.0, wordt in Economie 4.0 wéér wat belangrijker.
De toekomst is dus niet: “Algoritmes vs de flexbranche”. Maar: algoritmes voor de flexbranche. Fit. Digitaal
volstrekt geaccepteerd, geabsorbeerd en geïntegreerd, met de new core skills, in onze flexbureaus 4.0.
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Naar businessmodel 4.0, grotere kansen, eat breakfast
Flexbureaus moeten, net als elk futureproof bedrijf, gaan werken aan nieuwe, smart businessmodellen:
1. Opportunity statement
•

De kern-trend(s), de diepste eigen overtuigingen en passies, de essentiële klantwaarden, de
Visie, de vitale groeiportfolio, de eigen kern-krachten en het Formidabel Doel;

2. Aantrekkelijke, futureproof doelgroepen
•
•

Marktadoptie (zie hiervoor, mogelijkheden om de potentiële markt te laten groeien),
marktontwikkeling (nog niet bestaande markten ontdekken en creëren);
Doelgroepen (B2B, B2C, B2E) die zullen verdwijnen / veranderen / verschijnen vanwege de
impact van de 4 grote golven van de 4e Industriële Revolutie op hun business model resp.
loopbaan; b.v. producenten van 3d-printers, bouwbedrijven, banken etcetera etcetera; b.v.
minder laagopgeleiden en (veel) meer 50-plussers;

3. Onmisbare, smart proposities
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Effectieve keuze op lean & easy vs turbulent & intimate en op de 4 essentiële functies;
Andere beroepen: aansluitend op de mogelijkheden van de potentiële markt (adoptie);
Andere beroepen: verdwijnen / veranderen / verschijnen;
Andere kandidaten, b.v. meer ouderen, herintreders en parttimers;
Opleidingen t.b.v. futureproof om-, bij- en opscholing, en overige flex- en HR-diensten;
Minimaal een stap stroomafwaarts de keten / het klantproces in, naar output-insourcing;
Smart customer journey – sterke beleving (UX / CX) in de hele klantreis, b.v. met social media,
mobile first, chatbots, seamless omnichanneling, intelligente selectie, ‘automated’ informatie
en adviezen, meer opties, participatie, snelheid en gemak, hogere efficiency, AR, ‘butler’service, service-abonnementen, klachtenafhandeling, …;
Andere (exciting) branding;
Ander pricing model;

4. Andere, smart operating systems
•
•
•
•
•
•

Smart processen – b.v. smart recruitment-subprocessen en overige e-HRM;
Smart people management – meer op kracht, passie en soft skills inzetten;
Andere besturingsprocessen – o.a. Prioritize & Reward, het analytics-potentieel gebruiken;
Futureproof kern-krachten ten behoeve van de smart propositie – dus de symbiose van
analytics skills, soft skills en turbulence skills;
Andere leerprocessen, gericht op shared learning & doing;
Andere organisatiestructuur, cultuur (Hyper Culture) & stijl – o.a. platter, z-teams, agile, open,
continue verbetering, experimenteren, coachend;

5. Smart transformatie
•
•
•

Een katalyserende leiding;
Een ‘intern leger van energieke, bekwame vrijwilligers’;
In 10 stappen iteratief navigeren naar een smart businessmodel.
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Dat is dus nog wel ‘even wat meer’ dan het gebruiken van smartphones, social media en apps, de digitalisering
van bedrijfsprocessen, werken in de cloud, en het versterken van de cybersecurity, in de staande
bedrijfsvoering! Het onderstaande 10stappenplan kan helpen om de integrale overgang naar businessmodel
4.0 effectief en beheerst te realiseren.

Uit het Pivoton-discussion paper ‘Smart flex’ (2017)

De meeste organisaties zijn volgens trends- en strategie-expert Adam Hartung ‘van nature’ gericht op
verbetering van hun operating system (Hartung noemt dat het Value Delivery System). Maar neem de tijd voor
een smart visie, en werk die uit in nieuwe keuzes voor een futureproof doelgroep en een futureproof, smart
Value Proposition.
Absorbeer, navigeer en eat platforms for breakfast!
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