Flex & de turbulente stagnatie: een update en een advies – deel 4
Zit er weer groei in de flexmarkt aan te komen? Jazeker!
Veel? Voor iedereen? Lees verder!
Sinds enige jaren publiceer ik twee keer per jaar ‘Flex & de turbulente stagnatie’ (aanvankelijk:
‘Flex & de crisis’). Ik was daarin – en ben dat zeker al zo’n zes jaar, en nog steeds – niet super
optimistisch over de groeikansen van de markt voor uitzenden en detacheren als geheel; maar
optimistisch over bureaus die de goede – futureproof – (flex)keuzes maken en uitserveren.
We zijn weer ruim een half jaar verder, en het beeld van de vorige keer is eindelijk wat ten
positieve gekeerd. Onze derde recessie in 5 jaar tijd is half november j.l. officieel afgesloten, en
steeds meer indicatoren en voorspellingen worden sinds de zomer voetje voor voetje positiever.
Kortom, steeds minder rode en meer oranje en zelfs groene signalen.
Hoog tijd dus weer voor een update en een frisse blik op de ontwikkeling van de economie en de
arbeidsmarkt, de ontwikkeling van flexibele arbeid en de ontwikkeling van de markt voor uitzenden
en detacheren. Hierna beschrijf, analyseer en interpreteer ik in vijf hoofdstukken nieuwe feiten en
de impact op trends, en geef mijn voorspellingen én strategisch advies om – in tijden van
turbulente stagnatie – een succesvol bureau voor flexibele arbeid (BFA) te kunnen zijn.
1. Flex in de personeelsbestanden groeit hard door
2. Flex en de paradox: economische stagnatie, groeiende arbeidsparticipatie en meer
automatisering ↔ arbeidsschaarste – 3 scenario’s
3. Flex in de High tech / High touch / High turb-economie: different flex for different purposes
4. Perspectieven voor uitzend- en detacheringsbureaus – 4 scenario’s & mijn voorspelling
(groei!), 4 strategische opties & vele mogelijkheden, en … branding
5. Succes in flex is een (strategische) keuze!
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1. Flex in de personeelsbestanden groeit hard door
Voor het eerst in onze geschiedenis (sinds eind 2011) groeit de flexschil ook in tijden van
economische krimp en dalende werkgelegenheid. Dit is nieuw, omdat de flexschil van werknemers
tot nog toe alleen serieus groeide tijdens economische groei. Maar het is, met alle langdurige
onzekerheid plus de vooruitzichten van een langdurige turbulente stagnatie, natuurlijk wel heel
goed te verklaren. In onderstaande grafiek is een en ander vrij duidelijk zichtbaar.
Flexibiliteit in personeelsbestanden
(Excl. ZMP. Basis: CBS, bewerking: Dzjeng)
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De totale flexschil omvat inmiddels bijna 27½% van alle werkenden. Na vier jaar stabilisatie van
het aandeel van de interne flexschil, is sinds eind 2011 stevige groei zichtbaar. Als we deze
ontwikkeling vanuit een andere invalshoek bekijken – niet met behulp van het aandeel van flex in
het aantal werkenden, maar met behulp van de ontwikkeling van de aantallen ten opzichte van een
moment in het verleden – dan zien we het volgende, minstens zo duidelijke beeld.

2 van 25

Het aantal werknemers met een vaste arbeidsrelatie is na de Grote Recessie afgenomen – en doet
dat nog steeds en voorlopig steeds sneller – terwijl het aantal mensen in de interne flexschil sterk
is gegroeid ten opzichte van 2001.
Sinds het eind van 2011 is bovendien weer een sterke groei van de interne flexschil zichtbaar. De
grootste subgroep in de interne flexschil wordt gevormd door de werknemers met een tijdelijk
contract met uitzicht op vast. Maar de veruit snelst groeiende subgroepen in de interne flexschil
zijn de werknemers met een oproep- of invalcontract en de werknemers met tijdelijke contracten
(langer dan één jaar).
Het aantal ZZP’ers is gedurende 2013 wéér gegroeid.
Het aantal uitzendkrachten is al sinds de Grote Recessie van 2009 lager en ‘golft’ relatief stabiel.
Onder andere omdat bureaus voor flexibele arbeid (uitzend- en detacheringsbureaus) ook – en
sinds de introductie van de Wet Flex en Zeker tot de Grote Recessie relatief veel meer – mensen in
de fasen B en C uitlenen, zijn de door hun gezamenlijk geleverde totale uren nog wel hoger dan
ruim 10 jaar geleden. In 2013 ligt dat aantal cumulatief wel weer iets lager dan in het voorgaande
jaar.
Als we de ontwikkeling van de verschillende componenten van de totale flexschil bovendien niet
per jaar maar per kwartaal bekijken, zien we ten eerste een duidelijk seizoenpatroon (met steeds
relatief veel flex in het 3e kwartaal, vanwege de zomervakantie), ten tweede een scherpe daling in
het aantal vaste contracten en ten derde de ‘explosie’ van de interne flexschil sinds het 4e kwartaal
van 2011.
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Mogelijke verklaringen voor deze ontwikkelingen naar minder vast en meer (losse) flex zijn:

Door de gemiddeld sinds 2007 erg lage economische ‘groei’ (cumulatief 1½%
krimp!) daalt de werkgelegenheid.

De diverse, paradoxale strategische en organisatorische uitdagingen en mogelijkheden in
deze High tech / High touch / High turb-economie1 zijn gigantisch. De economische stagnatie
en onzekerheid, de vergrijzing, onze motivatoren en ons (zelf)bewustzijn, de globalisering en
de snelle ICT- en andere technologische ontwikkelingen hebben op iedere organisatie een
enorme impact.
•

Zij worden gedwongen voortdurend hun efficiency (frugality) te verhogen door
optimale kostenbeheersing – door continue optimale middeleninzet, proceskwaliteit
en capaciteitsbenutting.

•

Zij moeten continu alert zijn op de grote onzekerheid en kwantitatieve en
kwalitatieve dynamiek, en daarom snel reageren of anticiperen en (productie-)
capaciteit – in proces- of projectvorm - snel kunnen op- en afschalen en variëren.

•

Zij moeten alert zijn op de fundamentele dynamiek en daarom leren, aanpassen en
innoveren – ook op het terrein van duurzaamheid – en oude banen vernietigen en
nieuwe creëren; én werken aan empowerment, ontzorging, gemak, veiligheid,
superservice, beleving en personal presence, aan internationalisering en aan
aanstekelijk werk- en opdrachtgeverschap.

Organisaties zullen competitiever – klantgerichter, aanstekelijker, innovatiever, assertiever
en efficiënter en daarom ook wendbaarder, sneller, flexibeler – dan ooit moeten zijn.

Door de ervaringen van organisaties met de twee perioden van arbeidsschaarste sinds
1998 en met de vooruitzichten van de impact van de vergrijzing die sinds 2010 in
praktijk komt, groeit de behoefte aan ‘flex dichtbij’, zodat de organisaties de
aanstaande schaarse functionarissen snel en goedkoop kunnen overzetten naar een
vast contract zodra dat opportuun is.

1
High turb staat voor High turbulence. Turbulentie is het product van complexiteit, dynamiek en
onvoorspelbaarheid van de (f)actoren en gebeurtenissen in de omgeving. Het stelt enorme eisen aan het
aanpassingsvermogen van organisaties. Tegenwoordig worden daarvoor naast of in plaats van flexibiliteit
steeds vaker begrippen als Agility, Lean of Flux gebruikt. En ook het ‘aloude’ concept van de lerende organisatie
moet hier vermeld worden. De afgelopen 10-15 jaar is veel gesproken over de ontwikkeling van onze economie
in de richting van een service-economie, een kenniseconomie, een belevingseconomie, een data- of informatieeconomie, een ideeëneconomie, een projecten-economie, een netwerk-economie. Met het begrip High tech /
High touch / High turb-economie combineer ik die begrippen, en meer.
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Uitzenden en detacheren in de verdrukking, of juist klaar voor ‘another giant leap’?
Op basis van de voorgaande grafieken, ben je wellicht geneigd te stellen dat uitzenden en
detacheren als bestanddeel van flex achter zijn gebleven en er vandaag de dag minder toe doen.
Toch zijn er ten aanzien van u+d een viertal opmerkelijke ontwikkelingen aan de gang:
1. Ondanks de aanzienlijke en continue economische krimp van Q4 2011 t/m Q3 2013, is het
u+d% slechts 0,1 %punt gedaald, terwijl dat in vorige laagconjuncturen ongeveer ⅔
%punt was. Het dal ligt vooralsnog hoger dan in de vorige twee laagconjuncturen. (Zie de
eerste onderstaande grafiek.)
2. Of in u+d-uren: gedurende die laatste, aanzienlijke economische krimp van cumulatief
2¼% is het urenvolume u+d cumulatief maar zo’n 4% gekrompen (CBS). Op basis van de
geschiedenis was een drie of vier of zelfs vijf keer zo grote cumulatieve krimp van de u+duren ‘logischer’ geweest. Overigens is ook de krimp van de werkgelegenheid (cumulatief
ongeveer -¾% in gewerkte uren) de afgelopen twee jaren erg meegevallen. (Zie de tweede
onderstaande grafiek.)
3. Het herstel van de uitzendsector in het nog lopende 4e kwartaal van 2013 (ABU
MarktMonitor) is er al zonder dat de economie in het voorgaande kwartaal is gegroeid.
4. Het herstel van de uitzendsector in het nog lopende 4e kwartaal van 2013 is niet begonnen
in de Ind en Tec uren, maar in de Adm uren (ABU MarktMonitor). Zien we hier de opkomst
van een nieuwe motor achter de groei van u+d: de automatisering van routinematig
backoffice werk (en daarom de ‘verzwakking’ van de juridische arbeidscontractbanden)?
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Twee scenario’s voor het vervolg
1. Betekenen deze vier bijzondere kenmerken van de afgelopen 2-3 jaar dat u+d belangrijker
worden en straks, als de economie en vervolgens de werkgelegenheid herstellen, naar
weer een nieuw recordniveau van u+d% zullen doorstoten? Het vorige record van 4¼%
hebben we gerealiseerd in Het Laatste Goede Jaar (2008). Een groei van het u+d% naar
4½% (5%) impliceert een cumulatieve groei van de u+d-uren van zo’n 25% (40%)!
2. Of is de reactie van u+d op ontwikkelingen in de economie en de werkgelegenheid nu juist
veel gematigder geworden dan in de voorgaande decennia, en zal daarom het aantal u+duren straks ook gematigd reageren op de economische groei en voorlopig leiden tot een
u+d% van hooguit zo’n 4%?

Wie weet… Het zijn bijzondere tijden.
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Graadmeter voor economisch herstel
Afgelopen najaar heb ik op ZiPconomy.nl en Dzjeng.blog beschreven en onderbouwd dat de
uitzendsector een prima graadmeter voor de economische ontwikkeling is. Daarmee reageerde
ik ook op de Sector Update Uitzendbranche van ABN AMRO (9/9/13), waarin de bank stelde de
uitzendbranche niet langer als graadmeter voor economisch herstel te zien. Met de volgende
rare redenering: de Nederlandse economie zou weer gaan groeien in de tweede helft van 2013,
maar de uitzendbranche liet nog steeds krimp zien.
De ABU MarktMonitor fungeert volgens mij als een merel - de merel is een zangvogel die
pakweg twee uur voor zonopkomst, als het nog echt donker is, begint te zingen. Dankzij de ABU
MarktMonitor zitten we bovenop het nieuws! In oktober en november 2013 liet die kleine plusjes
zien, overigens – en historisch uniek – volledig dankzij de Adm uren. De Ind en de Tec uren
zaten nog nét onder nul.

Licht herstel is in the air
In Q3 2013 is onze Nederlandse economie nog licht gekrompen t.o.v. vorig jaar: -0,4% (dus
nog géén herstel). Maar in Q4 is de merel zijn zang al héél zachtjes aan het oefenen!

•
•

De vacature-indicatoren laten de goede ontwikkeling zien, de productiviteit lijkt te
stabiliseren en zelfs licht te herstellen, de losse flex groeit goed.
En bovendien: als de ontwikkeling van de industriële uren in de ABU MarktMonitor, die
na de verminderde krimp in Q3 in oktober en november inmiddels heel dicht bij 0 is
gekomen, doorzet, zal onze Nederlandse economie in het 4e kwartaal van 2013, na 8
kwartalen met krimp, een lichte groei laten zien.

Dus, mijn voorspelling van de economische groei in Q4, op basis van de ontwikkelingen in de
uitzendsector: het zal nog niet hard gaan, maar die plus, die lijkt nú voor dit kwartaal heel
waarschijnlijk.
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2. Flex en de paradox: economische stagnatie, hogere arbeidsparticipatie en meer automatisering ↔ arbeidsschaarste – 3 scenario’s
Op de korte en middellange termijn lijkt de economische stagnatie wellicht het meest ingrijpende
thema van de High tech / High touch / High turb-economie waarin we (gaan) leven, werken en
organiseren. Voor de verwachte economische groei zie ik drie scenario’s:

Na het voorzichtige overgangsjaar 2014 komt er vanaf 2015 weer economische groei van
minstens 2½% per jaar (het langjarig gemiddelde sinds 1975). Ons vertrouwen én onze
ambitie stijgen weer naar grote hoogten. Vanwege de stortvloed van nieuwe technologieën
en hun gestage maar aan tempo winnende diffusie, krijgen we weer een
investeringseconomie. Voor het eerst sinds decennia zullen we ook een significante stijging
van de arbeidsproductiviteit weten te realiseren. De totale werkgelegenheid, die de
afgelopen 4 decennia gemiddeld 1% per jaar groeide (dus 1½% per jaar minder dan de
economie; de werkzame bevolking groeide met 1⅓% per jaar, we werden dus per
werkende minder productief!), zal gemiddeld ½% per jaar groeien. Er komen een serieuze
banenvernietiging en –creatie en functiedifferentiatie op gang: vooral routinematige
administratief-achtige backoffice-werkzaamheden worden nu weg geautomatiseerd;
andere worden gerobotiseerd; eenvoudige werkzaamheden uit hoge beroepen worden
‘uitgesneden’ en ondergebracht in lagere beroepen; tegelijk – mede maar zeker niet alleen
daardoor – ontstaan (veel) nieuwe beroepen in customer service, techniek, zorg en
dergelijke, vaak operator- of ontwerp- en productie-achtig. Onze bruto-arbeidsparticipatie
is nu ongeveer 72½%, na een decennialange stabiele stijging van gemiddeld 0,55 %punt
per jaar; groeimogelijkheden zijn desalniettemin aanzienlijk, zitten in zo’n beetje alle
segmenten, en relatief veel bij vrouwen 55+ en zeker ook in de conversie van PT naar FT
werk (zo’n 53% van ons werk PT!). Daarnaast hebben we nu een vrij hoge werkloosheid
van ongeveer 8½%. Bruisende bedrijven zullen innoveren, investeren en aantrekkelijk &
aanstekelijk zijn. Een en ander leidt vanaf 2015 tot specifieke krapte en in 2017, mogelijk
al in 2016 en uiterlijk in 2018, tot grote, brede krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Scenario 1
Terugkeer
naar
investeringseconomie &
de historische
groei

Kans: 25%

Scenario 2
Eerst nog een
heftige
afsluiting van
de huidige
depressiefase

Kans: 30%

Scenario 3
Vanaf 2015
eerst
herstelfase
met matige
economische
groei

Kans: 45%

De huidige conjunctuurgolf eindigt in 2015, met een klap, in de vorm van een sterke
economische krimp van zeker -2½%. Belangrijkste oorzaak: een extreem bestedingsinfarct
vanwege het afschrijven van schulden en slechte leningen in de hele Europese financiële
sector, ingrepen vanwege onvoldoende beheerste overheidstekorten en concurrentiekracht
in m.n. Zuid-Europa en Frankrijk, onzekere Bankenunie, en zwarte zwanen. Daarna zijn we
ontslakt en ‘los’ van het verleden,van onze behoudzucht en onze bagatellisering, trekken
we door het dal van onze emotiecyclus, gaan we ons langzaam maar zeker op de nieuwe
toekomst richten, en ontstaat een matig herstel met gemiddeld 1-1½% groei per jaar tot
zeker 2020. Dit is het scenario dat ik sinds eind 2008 predik en presenteer. De totale
werkgelegenheid zal in de komende jaren dus verder afnemen (naast de werkgerelateerde
ontwikkeling uit scenario 1), de werkloosheid zal verder toenemen, of stabiliseren vanwege
een dalende arbeidsparticipatie, en er zal hooguit specifieke krapte zijn op de arbeidsmarkt.

In 2008 en daarna vonden velen mijn voorspelling pessimistisch, maar sindsdien blijkt dat
ik tot en met 2013 nog te positief was over de gemiddelde economische groei t/m 2014.
Dat zou er echter ook op kunnen wijzen dat de depressiefase niet afloopt met de harde
knal in 2015 (scenario 2) maar met de dubbele krimp in 2012-2013. Zo ontstaat dit 3e
scenario. In 2014 zal er een erg matig economisch herstel van ¼ - 1% zijn. Vanaf 2015
komt er matige economische groei van gemiddeld 1-1½% groei per jaar, tot zeker 2020
(met de nodige conjuncturele golvingen, natuurlijk). De totale werkgelegenheid zal in de
rest van dit decennium gemiddeld stabiliseren qua volume, met af en toe een lichte
afname, zoals eerst nog in 2014, en soms een lichte toename. Natuurlijk zullen ook in dit
scenario de in scenario 1 beschreven baanvernietiging en –creatie en functiedifferentiatie
op gang komen. Gegeven onze arbeidsmarktgeschiedenis (zie scenario 1) is er nog
behoorlijk wat extra ruimte te creëren op de arbeidsmarkt, hoewel dat zal niet heel
eenvoudig zal zijn. Derhalve ontstaan met ingang van 2015 steeds meer krappe
arbeidsmarktsegmenten.
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Daar gaat ons personeel – zelfs in de bediening

Ik verwacht (en hoop) dat scenario 1 vanaf ongeveer 2020-2021-2022 gaat spelen. In de
tussentijd – de Herstelfase – zal hoogstwaarschijnlijk scenario 3 zich afspelen. In dat scenario is de
uitbreidingsvraag naar arbeid de komende jaren licht negatief tot uiteindelijk stabiel. Het aantal
ontstane vacatures is in 2013, 5 jaar na het begin van de Grote Recessie, met zo’n 7% van het
aantal banen, nog steeds enorm laag en zal dat in 2014, met ongeveer 8%, ook blijven. Enerzijds
kan geconstateerd worden dat het aantal ontstane vacatures in de vorige laagconjunctuur (20022004) nog net wat lager was, anderzijds duurt de huidige laagconjunctuur en laagte van het aantal
ontstane vacatures nu een stuk langer. De totale dynamiek (ontstane + vervulde vacatures) is nog
niet zo laag als destijds op het dieptepunt, maar het duurt inmiddels al wel langer dan in de vorige
laagconjunctuur.
De trend van de ontstane vacatures is nog negatief, maar weer stijgend (t/m Q3 2013). De trend
van de verwachte vacatures is ook nog negatief maar inmiddels ook weer stijgend (t/m Q3 2013).
Op dit moment is er dan ook weinig krapte op de arbeidsmarkt (met uitzondering van bepaalde
functies en/in bepaalde regio’s, zie onderstaande figuur).
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Maar naast die negatieve ‘uitbreidings’vraag en de gevolgen van de verdergaande automatisering,
zal de vervangingsvraag naar arbeid, gestuwd door de vergrijzing, de komende jaren groeien.

En daardoor zullen, ondanks de economische stagnatie en de stijgende arbeidsparticipatie onder
o.a. ouderen, steeds meer vacatures ontstaan, tot ongeveer 10% van het aantal banen op
jaarbasis. (In plaats van het ‘gebruikelijke’ niveau van ± 9% dat bij de verwachte economische
groei van ± 1-1½% hoort. In tijden van ‘gewone’ hoogconjunctuur haalden we overigens 12½%,
bij een langjarig gemiddelde van 10%).
Door de specifieke vergrijzing en uitstroom zal er specifieke schaarste ontstaan (die vooral in de
beroepen voor vakmensen en hoger en academisch geschoolden zal gelden).
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Al met al zullen in ruim een derde van de beroepsgroepen (zeer) grote knelpunten ontstaan voor
werkgevers:

ROA (3/12/13), ‘Arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2018’
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3. Flex in de High tech / High touch / High turb-economie: different flex
for different purposes
De economische stagnatie, de groeiende kansen en uitdagingen van de globalisering, de
toenemende noodzaak en mogelijkheden van technologische vernieuwingen en het groeiende
zelfbewustzijn van mensen in hun rollen van consument, werkende, burger, verzorger en activist,
resulteren in een toenemend turbulente omgeving.

Van high tech naar psy tech
De afgelopen 25 jaar zijn we getuige geweest van de stormachtige opkomst van de PC, mobiele communicatie,
het internet, het mobiele internet, virtuele data-opslag, miniaturalisatie, personalisatie, contextualisatie, en we
zitten eigenlijk nog maar aan het begin. Het ondersteunen, stimuleren en maximaliseren met technologie van wat
wij met ons menselijk lichaam en – bovendien – intellect kunnen moet nog echt op gang komen. “Despite [the]
unprecedented progress, the digital society is still in its infancy. Today, the internet remains primarily a channel
for information acquisition, digital entertainment and e-commerce. ICT technology still serves primarily as a tool
to improve human and business efficiency.” (Ken Hu, CEO Huawei, 26/8/13, Forbes.com). En die maximalisatie
van wat wij kunnen, dat gáát gebeuren: “Het ultieme doel [van Google] is om het brein van de gebruiker te
verrijken met alle kennis van de wereld.” (Sergey Brin, Google, 2004). Big data, AI, robotisering enzovoorts gaan
ons leven en werken onvoorstelbaar beïnvloeden. Daar zullen we mee gaan (en moeten) leren omgaan (zie
bijvoorbeeld ook Brynjolfsson en McAfee (2012), ‘Race against the machine’). De verweving van technologie en
wat en hoe en waarom wij waarnemen denken bedenken experimenteren beslissen doen, maakt het bovendien
noodzakelijk dat onze hersenen, onze biologie, onze sociologie en onze psychologie maximaal wordt begrepen.
We hebben dus niet meer genoeg aan high tech; we moeten aan de psy tech.

Dit resulteert in een enorm en groeiend eisenpakket, waarbij flexibiliteit voorwaardelijk is. De
flexibilisering van personeelsbestanden zal dus hoogstwaarschijnlijk doorzetten, in welke externe
en interne vormen dan ook; op de korte termijn, gekenmerkt door economische stagnatie, omdat
organisaties dat willen, op de middellange en lange termijn, gekenmerkt door specifieke
arbeidsschaarste, omdat werkenden dat ook willen.
We praten natuurlijk al vele jaren over het ontstaan van de kennis-, ideeën-, netwerk- en
projecten-economie en de gevolgen voor strategie, structuur, systemen en stijl van organisaties.
Vanwege de gemiddeld toenemende omgevingsturbulentie wordt het belang van bureaucratieën
kleiner en dat van adhocratieën groter. In de High tech / High touch / High turb-economie van de
21e eeuw komen de flexibele onderneming en de fitte (agile, active, fuzzy) onderneming opzetten.
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Het aandeel en belang van flex in de flexibele onderneming en de fitte onderneming is groot. In de
flexibele onderneming is flex wat meer gericht op efficiënte en snel schaalbare of af te bouwen
productiecapaciteit (kwantitatieve flex t.b.v. reageren of anticiperen) in de fitte onderneming wat
meer op tijdelijke expertise of creativiteit (kwalitatieve flex, o.a. t.b.v. innoveren).
Flex – waar en waarom
Flex to operate

Flex to shift

Beschikbare capaciteit optimaal bezetten, gegeven de
behoefte  Capaciteit optimaal benutten …

Beschikbare capaciteit kwantitatief en/of kwalitatief
aanpassen  Capaciteit aanpassen …

•
•
•
•

… in de primaire processen,
… in de support processen,
… in de technostructure processen (besturing 1),
… in management(processen), laag – midden hoog (besturing 2)

•
•
•
•

•

… t.b.v. groei (enkelslag leren, meer en beter
van hetzelfde; wat),
… t.b.v. vermindering (enkelslag; wat),
… t.b.v. vernieuwing (gelijke doelen, andere
producten = innovatie; tweeslag leren; hoe),
… t.b.v. verandering (andere processen, andere
cultuur & mindset, andere inrichting, andere
bezetting, andere kennis / competenties;
tweeslag; hoe),
… t.b.v. verlegging (drieslag; nieuwe doelen /
strategie etcetera; waarom)

Prof. Edward E. Lawler III (University of South California) spreekt in
dit verband over ‘to travel light’.
Meer dan ooit kunnen ondernemingen en andere werkgevers hun
beweeglijkheid – to operate, to shift – op vele manieren
organiseren. Niet alleen is er op het gebied van arbeidscontracten,
zoals we hiervoor ook al hebben gezien, véél meer mogelijk dan
alleen u+d, daarnaast is er nog veel méér mogelijk. Tot employee
sharing centers (vastpools), co-creatie, open innovatie, grazing en
crowdsourcing aan toe:
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In de High tech / High touch / High turb-economie van de 21e eeuw bestaan er drie ‘ideaaltypen’
van werkenden, elk met hun eigen mogelijkheden voor zichzelf en voor de flexibiliteit van
personeelsbestanden:
1. Mensen in lage en elementaire beroepen (30% van alle werkenden) hebben steeds minder
in de arbeidsmarkt-melk te brokkelen. Hun type werkgelegenheid neemt steeds meer af
vanwege automatisering, robotisering, andere nieuwe technologieën en offshoring. De
werkloosheid onder de met name laagopgeleiden die deze beroepsniveaus bemensen, is
relatief (structureel) hoog (2013: 12,7% t.o.v. 8½% gemiddeld) en stijgt relatief sterk;
hun persoonlijke groei-potentieel en hun individuele relevantie zijn relatief laag, zij zijn een
‘commodity’ en worden ingezet om de mogelijke of benodigde capaciteit zo snel en
goedkoop mogelijk te realiseren (flex to operate). Of zelfs af te kunnen bouwen en te
vervangen door nieuwe, hoogwaardigere capaciteit (flex to shift).
De High touch-dimensie biedt ze overigens veel kansen in de (persoonlijke)
dienstverlening.
In een vooralsnog stagnerende en High tech / High touch / High turb-economie moeten ze
steeds meer met losse flexibele contracten genoegen nemen: uitzendkracht, oproep- of
invalkracht, payrolling, microjobs (kleine banen), een tijdelijk contract zonder vaste uren.
Voor organisaties geldt hier: losse flex. Er is geen continuïteitsrisico – wel een nog te
weinig erkend customer service-risico (High touch) – en het levert de hoogste efficiency en
een goed kwantitatief aanpassingsvermogen op.
2. Mensen in middelbare tot hogere, maar relatief routinematige beroepen2 hebben het
voorlopig wat beter voor elkaar: hun kennis / opleidingsniveau is middelbaar tot hoog en/of
zij beheersen een ambachtelijk
vak. Ook dit type werkgelegenheid
krimpt, sinds kort en nu nog maar
een beetje, maar in de (nabije)
toekomst steeds meer, ook vooral
vanwege automatisering en
robotisering. Dat geeft aanleiding
voor flex to shift.
Hun werkloosheid is met 8,7%
inmiddels iets hoger dan
gemiddeld; hun individuele
relevantie is redelijk of matig en
neemt af. Zij hebben nu nog
relatief minder losse flexibele
contracten dan de mensen in lage
en elementaire beroepen, maar die
situatie zal, met name vanwege de
technologie-gedreven
baanvernietiging (ook door
toenemende robotisering!) en
overige context-turbulentie,
verslechteren.
Voor werkgevers geldt hier steeds meer: losse flex. Het continuïteitsrisico wordt lager, en
het levert de hoogste efficiency en een goed kwantitatief aanpassingsvermogen op.
3. Mensen in ambachtelijke, creatieve en hogere beroepen2 hebben het meestal (heel) goed
voor elkaar: hun kennis / opleidingsniveau is soms laag en meestal middelbaar tot hoog –
zij beheersen een ambachtelijk, creatief, kennis- en improvisatie-intensief of innoverend
2

In de middelbare beroepen werkt 38% van alle werkenden, in de hogere beroepen 31%.
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vak met (dreigende) schaarste. Zij scoren hoog op mentale en gedragsflexibiliteit,
inventiviteit, onbevangenheid, en sociale vaardigheden. Ze zijn sterk intrinsiek gemotiveerd
– en willen bewust en onbewust uitdaging & groei, autonomie, inbreng & impact en een
zinvol doel; hebben dat ook nodig om te presteren – en ze hebben een doorgaans
gerechtvaardigd zelfvertrouwen en een growth mindset3. Dit type werkgelegenheid groeit,
waarbij voor de toekomst – als altijd – natuurlijk ook rekening moet worden gehouden met
baanvernietiging en baancreatie. Hun werkloosheid is laag (onder hoogopgeleiden 5,6%);
hun individuele relevantie is groot.
In de High tech / High touch / High turb-economie, hebben zij – en dit is belangrijk –
grote organisaties als werkgever steeds minder nodig: zij profiteren van de combinatie van
enerzijds hun relevante posities en anderzijds de grote en toenemende mogelijkheden van
de High tech / High touch / High turb-economie: de behoefte aan kennis en creativiteit,
verbinding via social media, crowdsourcing via co-creatie en open innovatie, crowdfunding,
gespecialiseerde marktplaatsen waar zij hun eigen producten of hun eigen arbeid kunnen
verkopen, project-platforms waar zij samen proposities kunnen creëren, netwerkorganisaties en –projecten en talentpools en dergelijke.
Zij kiezen (meestal nog het liefst) voor een vast contract dat aan hun hiervoor geschetste
empowerment-verlanglijst voldoet. (Alleen onder hoogopgeleiden is het aantal vaste
contracten de afgelopen 15 jaar nog toegenomen.) Dat werk zal zeker gekenmerkt worden
door flexibiliteit: verschillende projecten, collega’s, werktijden, werklocaties etcetera – wat
de werknemer maar interessant, stimulerend en handig vindt. En anders valt de keuze op
flex – waarbij zij zich laten inhuren in de vorm van hoogwaardige detachering of ZZP – of
op (klein) ondernemerschap.
Voor organisaties geldt hier: aanstekelijke flex, omdat dat de beste manier is om aan de
noodzakelijke inzichten en ideeën, kennis en creativiteit te komen, terwijl het tegelijk
efficiënt is en het het kwantitatieve en kwalitatieve aanpassingsvermogen stimuleert.

3
Professor Carol Dweck categoriseert de fixed mindset en de growth mindset. Mensen met een fixed mindset
denken – bewust of onbewust – dat ze geboren zijn met bepaalde talenten en vaardigheden en dat die niet
kunnen groeien. Deze mensen zijn huiverig voor uitdagingen – zoals veranderingen, vernieuwingen, ambitieuze
doelen – vanwege de kans op fouten en mislukking; uitdagingen worden dan ook vaak negatief geïnterpreteerd,
genegeerd of afgewezen. Mensen met een growth mindset geloven dat hun talenten en vaardigheden kunnen
worden ontwikkeld door hard werken en doorzetten. Zij gáán daarom ook voor uitdagingen én realiseren zich
dat het zoeken naar de juiste aanpak een leerproces vergt waarin fouten zullen worden gemaakt; maar dat
gaan zij dus niet uit de weg.
Uit onderzoek van Dweck blijkt dat mensen met een growth mindset veel meer groei doormaken en veel meer
succes hebben. Tevens heeft zij vastgesteld dat een growth mindset aangeleerd kan worden.
James Reed & Paul Stoltz noemen dat Grit in ‘Put your mindset to work’– samen met Global (open) en Good
ontstaan zo volgens hen de 3 G’s van een constructieve mindset.
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Ik gebruik graag een column van Cees Schenk op MT.nl om het punt nog duidelijker te maken:

Werkondernemer, (e-)portfolio, zelfsturing en talent(pool)management
Cees Schenk, 090413
http://www.mt.nl/453/75753/brein-in-bedrijf/werkondernemers-zijn-de-toekomst.html
[ … ] Iedereen is verantwoordelijk voor de optimale prestaties in een bedrijf. Zowel de werkgever
als de werknemer. De ZZP’er kent het mechanisme van vraag en aanbod maar al te goed: Stel je
voor: ‘Oh, u bent al wat ouder, dan betaal ik u meer, los van uw prestatie’. Waarom zou dat in
loondienst anders moeten zijn?
PERSOONLIJK PORTFOLIO
Laten we om te beginnen van elke werknemer een werkondernemer maken. Iemand die er zelf
voor zorgt maximaal gekwalificeerd te zijn. Zo’n werkondernemer bezit een persoonlijk
portfolio, waarin vastgelegd wordt welke inhoudelijke kennis er is en welke prestaties geleverd
zijn. Vergelijk de portfolio maar met die van de kunstenaar. Niemand gelooft tenslotte dat je goed
kan beeldhouwen, als je er niets van kan laten zien. Naast de geleverde prestatie en verworven
kennis moet de nieuwe werkondernemer zicht bieden op zijn persoonlijke kwaliteiten door de
resultaten van persoonlijke en professionele tests in zijn portfolio op te nemen. Het persoonlijk
portfolio biedt zicht op iemands ontwikkeling en maakt helder waar de ambities en
mogelijkheden liggen. Ook voor de werkondernemer zelf.
ACTIEVE VERANTWOORDELIJKHEID
De werkondernemer neemt actief verantwoordelijkheid voor zijn eigen toegevoegde waarde en
motiveert zichzelf door telkens nieuwe vergezichten te creëren. Het portfolio is de basis voor het
jaarlijkse beoordelingsgesprek met de manager. Dat gesprek is niet langer een ritueel om de
volgende periodiek te rechtvaardigen, maar zal werkelijk ergens over gaan. De werkondernemer
neemt het voortouw. Heeft het bedrijf niets te bieden voor de werkondernemer, dan maakt deze de
keuze: Blijven met beperkte ontwikkelmogelijkheden, of de eigen ambities najagen.
DE BESTEN VERTREKKEN
Ik hoor het de werkgevers al zeggen. Ja, lekker investeren en als ze goed zijn vertrekken ze. Zeker,
maar ook bij uw concurrent zitten werkondernemers die graag ergens anders naar toe gaan. Naar
jou, en de interessante taak die daar wacht. Salaris wordt een werkelijk onderhandelingspunt.
Bijzondere kennis, kwaliteiten en inzet vragen een hogere beloning. Niet (meer) mee
willen ontwikkelen, verlaagt de prijs. Niks demotie, gewoon meebewegen met de
toegevoegde waarde die je weet te leveren. Tenslotte zal de grotere eigen
verantwoordelijkheid, de betrokkenheid met de eigen belangen en die van het bedrijf
vergroten.
[…]
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4. Perspectieven voor uitzend- en detacheringsbureaus – 4 scenario’s &
mijn voorspelling (groei!), 4 strategische opties & vele mogelijkheden,
en … branding
Volgens de CBS-cijfers is er in de eerste drie kwartalen van 2013 een lichte omzetkrimp van -¾%
ten opzichte van 2012 geboekt door de gezamenlijke BFA’s. De ABU MarktMonitor rapporteerde
t/m periode 12 (november) van 2013 een cumulatieve krimp van -1¼%. Sinds de zomer van 2013
is een voorzichtige kentering naar herstel zichtbaar. In oktober-november bedroeg de omzetgroei
volgens de ABU MarktMonitor ongeveer 1¾%.
Sinds 2009 werk ik ten behoeve van mijn toekomstramingen met vier verschillende scenario’s:

In mijn ramingen van de ontwikkeling van het aantal u+d-uren ging ik vervolgens uit van
Economie-scenario 2 (zie hiervoor) en het bijbehorende ‘Flexscenario 1.3: Druk op u+d’. Vanwege
de overwegingen die ik in Economie-scenario 3 (zie hiervoor) heb beschreven, vervolg ik nu met
‘Flexscenario 1.2: Lichte groei voor u+d’.
De u+d-werkelijkheid lijkt zich vooralsnog als volgt te voltrekken:
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Krimp (uren)
Groei (uren)
Krimp (uren)
Krimp (uren)
Groei (uren)
Groei (uren)

CBS
CBS
CBS
CBS & Dzjeng
Dzjeng
Dzjeng

-2,4%
+6,0%
-1,7%
-1,8%
+1,3%
+1,8%
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Tegelijkertijd zijn er, zo blijkt onder andere uit de explosie van andere flex, uit de opkomst van
payrolling, ZZP-, crowdsource- en microjobs- platforms, van employee sharing centers en
dergelijke, al allerlei flarden van scenario Flex 2.0 zichtbaar.
In die turbulente context hebben de Grote Vier hun gezamenlijke omzet in de eerste drie kwartalen
van 2013 met ongeveer 3½% zien krimpen. Het marktaandeel van de Grote Vier staat al jaren
onder druk en die trend zette dus ook in 2013 onverminderd door.
Omzetontwikkeling HRservices (ex consult.) (€)
Bases: CBS, Flexmarkt, jaar- en kwartaalcijfers
Bewerking: Dzjeng
€ 18.000
€ 16.000
€ 14.000
€ 12.000
€ 10.000
€ 8.000
€ 6.000
€ 4.000
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2010

2011

2012 2013E

Alles behalve Gr4

drsWimDavidse, e. wim@dzjeng.nl, m. 06 134 908 52, t. @dzjeng | 271213 / 311213

18 van 25

100%

Omzetontwikkeling HRservices (ex consult.) (%)
Bases: CBS, Flexmarkt, jaar- en kwartaalcijfers
Bewerking: Dzjeng
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Wat is hier aan de hand?
Bekijk de flexibiliteit van het personeelsbestand eens door de bril van de al zeker tien jaar aan
invloed winnende inkoper:

Als je leverancier bent van een Hefboomproduct (commodity!), en er zit een bekwame inkoper
tegenover je, die jouw product, business model en verdienmodel inmiddels goed kent, dan ben je
de sjaak, heel erg de sjaak… En dat geldt voor alle grote én veel middelgrote generieke uitzenders
– óf omdat de inlener zelf als een leverancier van een commodity wordt uitgemolken en dus lage
marges heeft, óf omdat het betreffende personeel een belangrijke zo niet de belangrijkste
component van de kostenstructuur van de inlener is.
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Als leverancier van een Hefboomproduct heb je dus ‘te veel’ relevantie plús te weinig uniciteit, en
dat gaat je natuurlijk geld kosten. Ga dus (een) Niet-kritiek product(en), Knelpunt-product(en) of
Strategisch product(en) leveren.
•

Kies je arena. Bedenk waarop je je wilt richten: wat zijn aantrekkelijke macro-feiten en trends, productgroepen, doelgroepen, behoeften, problemen, uitdagingen, belangen.
Delight your customer - denk en doe vanuit de behoefte van de klant: ontzorg, vermaak,
empower. Betrek in die behoeftebeschrijving ook altijd de middellange termijn, de
productlevenscyclus (Flex to shift!): heeft de klant hiervan over 3-4 jaar meer of minder
nodig? (Steeds meer uitzendwerk betreft functies die op termijn verdwijnen, om welke
reden dan ook.) Zal dit werk ‘straks’ verschuiven naar payrolling en/of contracting? En dan
verdwijnen, b.v. vanwege automatisering of beëindiging van de productlevenscyclus? Of
het tegenovergestelde: is dit het ontdekkende begin van een nieuw of in belang groeiend
type van werkzaamheden?

•

Kies je voordeel. Bedenk welke oplossing / waarde je kunt / wilt / moet leveren aan je
doelgroep(en). Lever een vitale propositie, wees onmisbaar en onweerstaanbaar i.p.v.
inwisselbaar. Hierbij bestaan in principe vier strategische opties:
1. Wees productkampioen. De klant heeft nog weinig ervaring en ervaart een groot
belang. Wees een innovatieve, bijzondere, unieke expert. Loop voor. Lever optimale
beschikbaarheid, kwaliteit en creativiteit. Co-creëer. Initieer en verbeter continu. Blijf
innoveren.
2. Wees kampioen complexiteitsreductie, integratiekampioen, ComplexiManager. De klant
heeft nog weinig ervaring, vindt het vraagstuk complex en overziet het onvoldoende,
en ervaart een groot belang. Lever daarom de beste oplossing voor integrale flexibiliteit
(flex to operate, flex to shift; ook van vast!) geïntegreerd met strategische
personeelsplanning, integrale i/d/u-stroom en employability. Blijf innoveren.
3. Wees ‘verborgen kampioen’. Blijf qua belang (omvang) onder de radar van ‘de inkoper’,
lever de directe afnemer een dienst en service/relatie/imago die hij/zij niet wil missen,
weet alles van de afnemer, initieer, verras, verwen, wees onweerstaanbaar, blijf
innoveren.
4. Wees commodity-kampioen. De klant heeft veel ervaring met ‘het product’ en plaatst
het bovendien (bijna) in de Decline-fase van de BeroepsLevensCyclus. Onderscheid je
op hoe de dienst – i.c. de ontzorging – wordt geleverd. Lever maximale losse
flexibiliteit tegen zo laag mogelijke kosten. Initieer continu: zorg voor een lagere TCO,
groter gemak, betere integratie, minder gedoe en verantwoordelijkheid en risico’s,
grotere betrouwbaarheid, betere informatievoorziening / dataservice, continue
verbeteringsvoorstellen en –initiatieven. Houd daar zelf voldoende / meer aan over
door continu productiever en databekwamer en digitaler en efficiënter te worden. Blijf
innoveren;
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De groeiers (met vaak goede rendementen) hebben bewust of ‘per ongeluk’ gekozen voor
één van de vier opties en kunnen prima uit de voeten in een markt gekenmerkt door
stagnatie en lagere gemiddelde marges. De vier bovengenoemde opties bieden dan ook
vele mogelijkheden:
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Samen geïnspireerd voor een unieke commodity
Rob van Leeuwen, 101213 [ niet alle tekst overgenomen en volgorde & headings gewijzigd ]
http://www.mt.nl/332/83166/business/hoe-vebego-een-beter-schoonmaakbedrijf-probeert-te-worden.html
Dat het allemaal steeds sneller voor minder geld moet, is een groot probleem, zegt Goedmakers. Maar dat probleem
heeft gelukkig ook een keerzijde. 'Een bepaald probleem is vaak juist de grootste bron voor innovatie.' Zo ontwikkelde
Vebego in 2011, samen met de Universiteit van Maastricht, adviesbureau &Samhoud en Somehow, het nieuwe
schoonmaakbedrijf Hago Next, waar mobiele technologie wordt ingezet als ondersteuning én om schoonmakers meer trots
te geven. Daarnaast werd een propositie bedacht die niét draait om zoveel mogelijk doen in zo min mogelijk tijd.
Goedmakers: 'In de schoonmaakbranche wordt vaak een propositie voor een bepaald bedrag afgesproken, waarna je
probeert of het ook met een paar uur minder kan. Bij Hago Next is een uur een uur. Daarnaast is het doel dat
schoonmakers een 8 krijgen van klanten, en dat ze ook een 8 geven aan hun werk.'
Laat je voeden
Het is geen toeval dat Vebego externe partijen inschakelde voor hulp bij de ontwikkeling van Hago Next, zegt
Goedmakers. 'Ik heb één ding geleerd de laatste jaren: je moet niet proberen alles alleen te doen. Ook al heb je als
bedrijf veel mensen in dienst, dan nog ga je het niet redden zonder hulp van buitenaf. De wereld is te complex om te
denken dat je het allemaal zelf kunt doen. Het is op dit moment niet mogelijk en ook niet wenselijk om alleen maar vanuit
jezelf en met je eigen mensen te innoveren.'
Samenwerken dus, maar ook naar buiten kijken, zegt de topman. 'We verkennen continu de wereld om ons heen.'
Goedmakers zegt dat zijn grootste nachtmerrie is dat zijn mensen morgen overbodig zijn. 'Dan heb ik een probleem, dus
scouten we ieder jaar wat er gebeurt in de rest van de wereld. Elk jaar kopen we bijvoorbeeld de nieuwste
schoonmaakrobot, om er ervaring mee op te doen.'
Zijn eigen mensen houdt hij scherp met tweemaandelijkse webinars, waar externe sprekers de nieuwste trends
bespreken. 'We hebben het over sociale innovatie gehad en over mobiel, komend jaar doen we een maand van het
verdienmodel. Zo verzinnen we iedere keer weer iets om iedereen wakker te schudden.' Ook bezit Vebego op dit
moment een Google Glass, om te, eh, zien wat daarmee allemaal mogelijk is. Je weet pas of een nieuwe ontwikkeling van
pas komt in de schoonmaakbranche als je het zelf hebt geprobeerd, weet Goedmakers: 'We willen weten wat je ermee
kunt. Je moet durven proberen als bedrijf.'
Probeer
Ook heeft hij, nadat een journalist hem het boek Wat zou Google doen? kado gaf, een groep jongeren uitgenodigd, om ze
te vragen hoe zij de schoonmaakmarkt zouden betreden. Het heeft onder andere geleid tot CleanDeal, een webwinkel rond
schoonmaakmateriaal. Goedmakers: 'Daar zijn we begin dit jaar mee gestart. Iedereen zei dat het onmogelijk was, maar
het draait boven verwachting goed.'

•

Kies je merksfeer. Bedenk welke merkbeleving je je doelgroepen wilt laten ervaren. Een
merk / Branding gaat veel verder dan de herkenbaarheid en de kwaliteitsreputatie. Sterker
nog, die kwaliteitsreputatie is, naast de gekozen waardepositie (zie hiervoor; d.i. de
kwaliteit-as in onderstaande figuur) en de uitwerking daarvan maar één dimensie.
Beleving, of sfeer, of illusie, is de andere dimensie.
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Denk bij beleving, sfeer, illusie aan begrippen als Zorgzaam, Voorzichtig, Conservatief,
Clubmens, Behulpzaam, Regelaar, Innemend, Intelligent, Populair, Stoer, Avontuurlijk, Vrij,
Initiatiefrijk, Ontdekkerig, Creatief, Vernieuwend, Eigenzinnig, Smaakvol, Fris, Feestelijk,
Ontspannen, Wijs, Winnaar, Succesvol, Verantwoordelijk, … you name it.

In de productwereld is ‘het merk’ / branding de afgelopen vijf decennia redelijk
ingeburgerd.
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In de wereld van retail en dienstverlening, de sectoren die die afgelopen vijf decennia veel
harder zijn gegroeid dan de productwereld, is goede branding echter nog steeds een
uitzondering. Dat geldt zéker ook in de flexmarkt.

En dat terwijl in retail en dienstverlening branding feitelijk nog belangrijker is dan in de
productwereld: het concrete, fysieke, objectieve onderscheid is in retail en dienstverlening
nog moeilijker te maken dan in de productwereld, het gaat nóg meer om ervaren gedrag.
Het merk – geworteld in de missie, de visie, de waarden, de ambitie, de krachten – is het
fundament voor de cultuur, dus voor de hele manier van denken, uitwerken en doen.
Een goed merk geeft dus veel meer dan ‘objectieve informatie’ en herkenbaarheid. Een
goed merk is extern, voor de klanten- en de andere doelgroepen, aantrekkelijk en
stimulerend. Intern geeft een goed merk richting, houvast, voedingsbodem, inspiratie en
energie voor het gedrag én de ideeën en initiatieven van alle medewerkers, intern en
extern, en voor de uitwerking van de hele marketing mix, HRM, managementstijl, inkoop,
interne communicatie, experimenten en innovatie etcetera.
Een goed merk is niet te kopiëren.
Je merk is je allerkostbaarste bezit. Branding, dat zouden meer bedrijven moeten doen.

Aanstekelijk werkgeverschap en bruisen. Get. The. VIBEs.
Het spreekt vanzelf dat, naast onmisbaarheid en onweerstaanbaarheid, op
basis van een goede en goed geleefde strategische keuze, ook een
energieke organisatie van vitaal belang is. Want in dienstverlening zijn de
eigen mensen de allerbelangrijkste assets. Voor succes – groei, rendement
én groter verdienvermogen - zijn óók bekwame, collegiale, klantgerichte,
geïnteresseerde, flexibele, creatieve, gretige, stimulerende, productieve
medewerkers onmisbaar. Om hen te vinden, te interesseren, betrokken en
energiek, bevlogen te houden is aanstekelijk werkgeverschap
noodzakelijk.
(Daarnaast levert dit een groot imagovoordeel op op de eigen
verkoopmarkten.)

Al deze constateringen samen leiden ook in deze update weer tot de conclusie dat BFA’s als
totaalgroep het de komende jaren nog steeds niet makkelijk zullen hebben. De Nederlandse
uitzend- en detacheringsmarkt in haar geheel zal nauwelijks tot licht groeien, tot 3-4% in euro’s.
Commodity-marges zullen blijven dalen, schaarste-marges zullen relatief (zeer) aantrekkelijk zijn.
Vitale, bruisende BFA’s, ambitieus, geïnspireerd en met ruimte en stimuli voor eigen inbreng, met
onmisbare diensten en dienstverlening, op basis van een goede, levende strategie en een
energieke organisatie, zullen succesvol zijn en blijven.

drsWimDavidse, e. wim@dzjeng.nl, m. 06 134 908 52, t. @dzjeng | 271213 / 311213

24 van 25

5. Succes in flex is een (strategische) keuze!
“The future is not in the hands of fate but in ours”, zei de Franse Schrijver en diplomaat Jules
Jusserand zo’n 100 jaar geleden. En volgens de positief-psycholoog Charles Snyder geldt: “Hope =
( Goals + Pathways ) x Self-belief”.
Daarom wil ik ook nu weer afsluiten met het volgende inzicht. Uit onderzoek dat in het voorjaar
van 2008, dus vóór de Grote Recessie en de Turbulente Stagnatie, in Harvard Business Review
werd gepubliceerd (‘When growth stalls’4), bleek dat het verdwijnen van succes van bedrijven voor
slechts 4% door economische tegenwind wordt veroorzaakt en voor nog eens 9% door andere nietbeïnvloedbare factoren zoals fundamenteel veranderende wet- en regelgeving.
Deze factoren spelen in de flexmarkt van de afgelopen en de komende jaren volop.
Maar de overgrote meerderheid (87%) van de redenen voor het opdrogen van het succes van
bedrijven bleek beïnvloedbaar te zijn! Het bleek dan om organisatorische en met name strategische
beslissingen te gaan; vooral het missen van vernieuwingen en fundamentele veranderingen en
andere mogelijkheden en het niet met andere ogen naar ‘de markt’ en de eigen propositie en
werkwijze kunnen kijken.

De fijne rugwind van de jaren ’90 en 2004-2008 zal er de komende jaren niet zijn, maar met goede
keuzes valt er ook de komende jaren veel groei en rendement te realiseren. Kortom:

Succes is een keuze !

4

Het onderzoek besloeg de lange periode van 1955 tot en met 2006. In die vijf decennia zat óók een
Depressiefase (van 1976 tot en met 1982).
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