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hogere snelheid, die wereldwijd gevolgen zal heb-
ben voor alle landen, economieën en industrieën. 
Dit zal het DNA van onze samenleving volledig wij-
zigen in opzichten die voorheen ondenkbaar waren.

Zoals Schwab beschrijft, begon de nieuwe, vierde 
industriële revolutie aan het begin van deze eeuw, 
voortbouwend op de digitale revolutie. Hoewel de 
digitale technologieën niet nieuw zijn, worden ze 
nu op nieuwe manieren gebruikt. Deze trend wordt 
gekenmerkt door een veel alomtegenwoordiger en 
mobieler internet, door kleinere, goedkopere en 
krachtigere sensoren en ten slotte door het gebruik 
van kunstmatige intelligentie en machine learning. 
Dit alles creëert een slimmere, meer verbonden we-
reld met lopende en komende omwentelingen die 
de meesten van ons elke dag zelfs ongemerkt mee-
maken. Digitalisering, robotisering en kunstmatige 
intelligentie maken het mogelijk intelligente en ge-
connecteerde toestellen en systemen te ontwerpen, 
die ons helpen zelfrijdende auto’s en virtuele assis-
tentiesystemen te bouwen en de medische gezond-
heidszorg aanzienlijk te verbeteren.

Welke invloed heeft de technologie op 
de arbeidsmarkt?

De technologische revolutie is de katalysator voor 
nieuwe, disruptieve bedrijfsmodellen die wereldwijd 
ontstaan zijn. Deeleconomie, co-creatieve economie 
en circulaire economie zijn enkele begrippen die het 
ontstaan beschrijven van de in opmars zijnde nieu-
we bedrijfsmodellen, gebaseerd op het concept van 
rechtstreekse transacties op een wereldwijde online 
markt zonder enige institutionele tussenpersoon, 

De rol van publieke 
bemiddelingsdiensten in de VUCA-
wereld

De VUCA-wereld

Het VUCA-concept (Engels letterwoord voor: Vo-
latility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) werd 
voor het eerst geïntroduceerd in de Verenigde 
Staten, na het einde van de koude oorlog in de 
jaren 1990. Het Amerikaanse leger gebruikte toen 
de term VUCA om een wereld te beschrijven die 
moeilijk voorspelbaar en weinig betrouwbaar is. 
Sindsdien wordt VUCA vaak gebruikt in verschil-
lende contexten om de kenmerken te beschrijven 
van de hedendaagse wereld. Het concept geeft aan 
hoe onze samenleving volatieler, onzekerder, com-
plexer en ambiguer is geworden. Meerdere facto-
ren van technologische, sociale en klimatologische 
aard stuwen onze samenleving in deze richting.

Wat houden VUCA´s technologische 
drivers in?

Nieuwe technologieën hebben nieuwe innovaties 
meegebracht die onomkeerbaar onze manier van 
leven, werken, communiceren en vrije tijd beleven, 
reeds veranderd hebben en nog meer zullen veran-
deren. Digitalisering, automatisering en kunstmatige 
intelligentie (AI) bevorderen disruptieve veranderin-
gen in onze samenleving en zijn de centrale mo-
toren van de vierde industriële revolutie. Hoewel 
we slechts aan het begin van deze revolutie staan, 
is het een uitdaging om met alle mogelijke gevol-
gen ervan om te gaan. Volgens de Duitse econoom 
Klaus Schwab, hoogleraar en oprichter en uitvoe-
rend voorzitter van het Wereld Economisch Forum, 
ontwikkelt deze nieuwe industriële revolutie zich, in 
tegenstelling tot de vorige revoluties, aan een veel 
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de zogenaamde ‘peer-to-peerrevolutie’. Veelal dure 
goederen die eenvoudig te hergebruiken zijn, zoals 
auto’s, gereedschappen en woonruimte, worden via 
online platforms verkocht, verhuurd of verhandeld 
in ruil voor andere goederen. Deze platformecono-
mie omvat een diversiteit van spelers, gaande van 
individuen die een lokale, online community vor-
men om een gemeenschappelijke behoefte in te 
vullen, tot grote bedrijven zoals Google, Airbnb of 
Booking.com die platformen integreren in hun in-
novatiestrategieën. Bedrijven en organisaties gera-
ken achterop tenzij ze de noodzaak begrijpen hun 
eigen ‘oude’ bedrijfsmodel te herzien in de richting 
van een faciliterende en op samenwerking gerichte 
aanpak, waarbij de platformeconomie niet langer 
wordt gezien als schadelijke concurrentie.

Een belangrijk gevolg van deze verschuiving in het 
culturele en ondernemingsklimaat is de opkomst 
van de gig-economie, waarin tijdelijke verbanden 
gebruikelijk zijn en organisaties contracten aangaan 
met zelfstandige freelancers voor kortlopende op-
drachten. De gig-economie wordt gekenmerkt door 
digitalisering, mobiel en plaatsonafhankelijk wer-
ken, snel wisselende jobs en vaardigheden, alsook 
de realiteit dat mensen, vooral de jonge generaties, 
meerdere keren in hun leven van job veranderen.

Technologische ontwikkelingen, vaak beschouwd 
als een bedreiging, maken het mogelijk systemen en 
hulpmiddelen te ontwikkelen die de gelijkheid op 
de arbeidsmarkt voor iedereen vergroten. Het helpt 
ons het aanbod te verfijnen tot een hoog niveau van 
maatwerk, aangepast aan ieders behoeften. Maar 
het helpt ook ons, de publieke bemiddelingsdien-
sten en onze partners (werkgevers, opleidingsver-
strekkers, ngo’s en private intermediairs), manieren 
te vinden om de klassieke belemmeringen zoals li-
chamelijke beperkingen, taalbarrières of mobiliteits-
problemen te omzeilen, in functie van een groter 
jobaanbod en meer opleidingen voor een ruimer 
publiek. Technologie kan hierbij het principe van 
een inclusieve arbeidsmarkt versterken.

Hoe beïnvloedt de maatschappelijke 
verandering de VUCA-
arbeidsomgeving?

Een andere motor van de VUCA-wereld, vanuit 
een ander maar even belangrijk perspectief, is de 

maatschappelijke verandering. Trends zoals globali-
sering, demografische verschuivingen (vergrijzing), 
migratie en superdiversiteit hebben een enorm gro-
te invloed op onze maatschappij en onze arbeids-
markt. Terwijl ze veel mogelijkheden bieden op het 
vlak van grotere werfreserves, innovatie, mobiliteit 
en toenemende gelijkheid, kunnen dezelfde trends 
ook evenveel bedreigingen inhouden, indien ze 
niet op de juiste manier aangepakt worden.

Het probleem van de vergrijzing veroorzaakt vooral 
in Europa een structurele ontwrichting op de ar-
beidsmarkt, vermits meer mensen de arbeidsmarkt 
verlaten dan er instromen. Deze ontwikkeling stelt 
een enorme uitdaging, in het bijzonder bij het in-
vullen van vacatures, voor de groei van onze be-
drijven en het overeind houden van onze stelsels 
van sociale zekerheid. In tegenstelling tot de eco-
nomische conjunctuurcycli, zal deze demografische 
verschuiving niet snel omkeren en vraagt ze om 
onmiddellijke, structurele maatregelen.

Hoe om te gaan met de 
klimatologische uitdagingen?

De opwarming van de aarde en de blijvend toe-
nemende menselijke behoeften zorgen voor een 
snelle verschuiving in de sociaaleconomische en 
politieke normen, hetgeen meestal niet te beheer-
sen valt op lokaal niveau. Enkele te verwachten 
effecten zijn wereldwijd toenemende temperaturen, 
stijgende zeespiegels, oprukkende woestijnen in de 
subtropen, voortdurende terugtrekking van glet-
sjers, permafrost en zee-ijs. Andere gevolgen zijn 
hittegolven, droogten, zware regenval met over-
stromingen, hevige sneeuwval en de uitroeiing van 
soorten. Tenzij we het actueel klimaatbeleid dras-
tisch omturnen, zal de mens bedreigd worden door 
voedselschaarste door dalende gewasopbrengsten 
en door de stijgende zeespiegel bewoonde gebie-
den moeten opgeven. Dat zal een enorme invloed 
hebben op de planeet, de maatschappij en de 
mensheid.

De klimaatuitdagingen zullen onvermijdelijk een 
impact hebben op onze manier van werken, om-
dat we duurzamere en ecologischere werkplekken 
moeten ontwerpen, in overeenstemming met de 
Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (de ‘Sustai-
nable Development Goals’) van de VN. We moeten 
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voortdurend onze ‘groene’ vaardigheden verster-
ken bij het ontwerpen van strategieën op vlak van 
een duurzame omgang met energie, water, afval en 
grondstoffen.

De VUCA-druk roept op tot actie van 
de publieke bemiddelingsdiensten

Al deze permanente veranderingen creëren een 
gevoel van volatiliteit en onzekerheid. Omstandig-
heden en resultaten veranderen in snel tempo en 
zijn onvoorspelbaar geworden, waardoor het bijna 
onrealistisch is om te plannen op lange termijn. 
Aangezien een veelheid van factoren en proble-
men zowel lokaal als wereldwijd onderling ver-
bonden en onderhevig zijn aan veranderingen, 
creëert dit een uiterst complexe wereld. Het maakt 
de omgeving ambigu, met een gebrek aan dui-
delijkheid en het is moeilijk te begrijpen wat er 
precies aan de hand is. Die wazige werkelijkheid 
veroorzaakt communicatiestoornissen, diffuse be-
richten en belangenconflicten, die vooruitgang op 
weg naar een gemeenschappelijk doel bemoeilij-
ken.

Volatiel, onzeker, complex en ambigu zijn de vier 
belangrijkste kenmerken die onze samenleving, 
economie en arbeidsmarkt van vandaag definië-
ren, en nog meer die van morgen. Als publieke 
bemiddelingsdiensten (PES) worden we met de 
VUCA-wereld geconfronteerd vanuit verschillende 
invalshoeken, als organisatie, als werkgever en als 
regisseur op de arbeidsmarkt. Deze laatste rol in 
het bijzonder verplicht ons onszelf te versterken, 
onze aanpak te herdenken en de sterke wapens te 
ontwikkelen die we nodig hebben om mensen te 
begeleiden doorheen deze (r)evolutie.

Naar een transitionele arbeidsmarkt

Al deze evoluties en trends hebben een directe 
en indirecte invloed op de arbeidsmarkt, die ons 
naar een meer ‘transitionele’ arbeidsmarkt stuwen. 
Dertig jaar nadat Gunther Schmidt dit concept voor 
het eerst geïntroduceerd heeft, lijkt het uiteindelijk 
aan een heropleving toe. Hoewel het model van 
permanente, voltijdse arbeid in loondienst minder 
en minder strookt met de ontwikkelingen rondom 
ons, blijft het minstens nog impliciet het fundament 

van onze institutionele regelingen, beleid en prak-
tijk. Door het oprukken van trends zoals individu-
alisering, flexibilisering, vergrijzing, informatise-
ring en globalisering, raakt dit model gedateerd. 
Een levenslange baan bij dezelfde werkgever, met 
werkdagen van acht uur, vijf dagen per week en 
46 weken per jaar, is al eerder de uitzondering dan 
de regel.

Gunther Schmidt pleitte al in het begin van de ja-
ren negentig voor de transitionele arbeidsmarkt als 
een van de belangrijkste succesfactoren, naast in-
novatie en investeringen, om de werkgelegenheids-
crisis in Europa op te lossen. In dit model is de 
menselijke arbeidstijd afhankelijk van de specifieke 
economische en individuele omstandigheden, ge-
koppeld aan een bepaalde periode in het leven. 
Perioden van loopbaanonderbreking noemen we 
‘overgangsperioden naar werk’ (transitionele ar-
beidsperioden). De transitionele arbeidsmarkt heeft 
strategieën en maatregelen die deze overgangspe-
rioden mogelijk maken. Deze aanpak gunt en on-
dersteunt mensen om gemakkelijk heen en weer te 
schakelen tussen werk en andere levensdomeinen, 
met name opleiding, werkloosheid, zorg, vrije tijd 
en pensioen.

Dit model werkt als een flexibele buffer tegen ex-
terne en interne schokken. Het kan schokken op-
vangen zoals technologische en economische ver-
anderingen of meer individuele omstandigheden 
zoals een loopbaanwending of jobverlies. Perioden 
van verminderde activiteit zijn potentiële fases om 
te investeren in zinvolle activiteiten voor persoon-
lijke of professionele ontwikkeling – zoals herori-
entatie, opleiding en vorming, en maatschappelijke 
activiteiten – om vaardigheden en kennis te ver-
werven die opnieuw geïnvesteerd kunnen worden 
op de arbeidsmarkt.

Goed functionerende arbeidsmarkten zijn een es-
sentiële motor voor duurzame groei en voor het 
behoud van onze systemen die sociale welvaart 
ondersteunen. Een cruciale factor voor een sterk 
sociale zekerheidsmodel zijn mensen die de ar-
beidsmarkt willen betreden en daar zo lang mo-
gelijk willen blijven. We moeten er dus naar stre-
ven hen te helpen om duurzame loopbanen uit te 
bouwen, waar mensen makkelijk in en uit kunnen 
stappen, een pauze nemen, zichzelf heruitvinden 
of versterken en een evenwicht vinden tussen 
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betaalde arbeid en andere levensdomeinen. Deze 
cycli, indien vakkundig gefaciliteerd en begeleid, 
kunnen de persoonlijke en professionele ontwikke-
ling stimuleren die noodzakelijk is voor individuen 
om mee te evolueren met de veranderende wereld 
en die op duurzame wijze kan bijdragen aan het 
versterken van hun inzetbaarheid en werkgeluk 
(‘employability’ en ‘enjoyability’). Het is onze pu-
blieke verantwoordelijkheid als PES deze begelei-
ding en ondersteuning te verzekeren zodat mensen 
de transities kunnen maken die ze willen of moeten 
ondernemen.

De Europese pijler van sociale rechten

De rol die de publieke bemiddelingsdiensten kun-
nen opnemen in een transitionele arbeidsmarkt 
schrijft zich volledig in de Europese pijler van so-
ciale rechten in. Op de sociale top van Göteborg 
(17 november 2017) hebben de Europese Commis-
sie, het Europees Parlement en de Raad van de 
Europese Unie eendrachtig de Verklaring inzake 
de Europese Pijler van Sociale Rechten onderte-
kend. Met deze pijler willen de Europese instanties 
de sociale rechten van burgers versterken en hen 
zo sociale zekerheden geven in een snel veran-
derende omgeving. Die rechten moeten burgers 
beter wapenen tegen economische schokken zoals 
we die gekend hebben bij de financieel-economi-
sche crisis van 2008. De Europese pijler van sociale 
rechten is het sluitstuk van het huidig Europees 
beleid; het moet sociale en economische vooruit-
gang bevorderen en sociale investeringen, in het 
bijzonder in ‘skills development’, aanmoedigen 
met respect voor de generieke begrotingsdoelstel-
lingen.

De Europese Unie had immers nood aan een ge-
meenschappelijk referentiekader dat de opbouw 
van en samenwerking tussen veerkrachtige wel-
vaartsstaten binnen de EU garandeert. Dat refe-
rentiekader moet steunen op gemeenschappelijke 
principes die bijdragen aan maximale sociaaleco-
nomische stabiliteit in een maatschappelijke omge-
ving die snel en grondig verandert ingevolge de 
technologische, sociale en ecologische ontwik-
kelingen. In het domein van de arbeidsmarkt en 
werkgelegenheid hebben deze stabiliserende me-
chanismes in het bijzonder betrekking op het voor-
zien van een adequate werkloosheidsverzekering 

en dekking van de werkloosheidsuitkeringen, het 
vermijden van arbeidsstatuten die weinig of geen 
verzekering bieden voor de betrokken werkne-
mers, de toegang tot levenslang leren en een ade-
quaat activeringsbeleid.

Het is evident dat de PES een enorm belangrijke rol 
kunnen en moeten spelen in de tenuitvoerlegging 
van deze principes. Wat meer is, de Europese pijler 
voorziet expliciet een opdracht voor de PES op dit 
vlak. Inzake activering en het verzekeren van trans-
parantie op de arbeidsmarkt, maar ook op vlak van 
‘skills development’, spelen de PES immers een 
cruciale rol als regisseur en actor. Deze taakstelling 
volstaat echter niet. De PES kunnen als ‘essentiële 
diensten’ in de implementatie van dit referentie-
kader zelf ook een stabilisator zijn wanneer ze de 
maturiteit van hun organisatie tot op het hoogste 
niveau tillen. De Europese pijler wil immers niet 
enkel een aantal sociale grondrechten benoemen 
maar ook waarborgen dat er diensten zijn zoals de 
PES, die essentieel zijn om deze grondrechten ef-
fectief te concretiseren.

De veranderende rol van PES in een 
transitionele arbeidsmarkt

In het licht van de kenmerken van VUCA, de tran-
sitionele arbeidsmarkt en van de voortdurende ver-
anderingen, zullen wij als PES vandaag onze positie 
en onze rol moeten herdefiniëren. Vier hoofdlijnen 
kunnen ons in de goede richting duwen.

(1) In het transitionele model is de arbeidsmarkt 
ingebed in een bredere maatschappelijke context, 
waarbij er veel verschillende levensdomeinen zijn 
naast het werk. Dat maakt het zeer ingewikkeld om 
dit in ons eentje als PES aan te pakken. Er is eigen-
lijk geen enkele organisatie die voor alle gepaste 
oplossingen kan zorgen voor elk probleem en elke 
uitdaging. Meer dan ooit bestaat de noodzaak aan 
een sterke regisseur op de arbeidsmarkt die kan ver-
zekeren dat iedere werkzoekende, werkgever en 
werknemer het beste aanbod krijgt van de meest 
geschikte actor. In lijn met de PES 2020-strategie is 
de PES het best geplaatst om de rol op te nemen 
van regisseur op de arbeidsmarkt. Als essentieel 
onderdeel van het beleidsproces, moet de rol van 
regisseur exclusief worden voorbehouden voor de 
PES, aangezien we de volledige maatschappelijke 
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en politiek-gelegitimeerde verantwoordelijkheid 
opnemen om een inclusieve, waardengedreven 
arbeidsmarkt te realiseren. De druk van de VUCA-
wereld vereist dat de aanstelling van de PES als 
regisseur van de arbeidsmarkt snel gebeurt. Dat 
sluit voor deze opdracht geen samenwerking uit 
met private en andere partners, eerder integendeel, 
dit is noodzakelijk. De enige manier om deze regis-
seursrol te realiseren, is door aan geloofwaardig-
heid te winnen bij publieke en particuliere actoren 
en door voluit samen te werken vanuit de exper-
tises en mogelijkheden van elke speler. De regie-
functie zal ook meer en meer gevoed worden door 
het verzamelen, bewerken en gebruiken van alle 
relevante arbeidsmarktdata. Dataregie is dus een 
belangrijk deel van de regisseursopdracht.

(2) Deze rolverschuiving – van actor naar regisseur 
– is op zichzelf niet voldoende om de nieuwe uitda-
gingen van de transitionele arbeidsmarkt aan te pak-
ken. Als de transitionele arbeidsmarkt op volle snel-
heid zou functioneren, appelleert deze aan een veel 
ruimere doelgroep dan de traditionele arbeidsmarkt, 
die zich vooral richt tot actieve werkzoekenden. De 
PES zou zo mogelijk de mensen aanspreken ‘van de 
wieg tot het graf’. Dit zou er inderdaad toe leiden dat 
mensen heen en weer schakelen tussen leren en wer-
ken, tussen jobs, tussen organisaties, tussen sectoren, 
tussen zorg en werk, tussen pensioen en werk, tus-
sen werkloosheid en werk, tussen langdurige ziekte 
en werk. De PES moet dus zijn diensten niet enkel 
afstemmen op actieve werkzoekenden, maar op alle 
mensen die actief zijn op de arbeidsmarkt, aangezien 
ze allemaal in een transitieperiode kunnen terecht 
komen. In feite moet de PES evolueren naar een ‘Pu-
blieke Dienst voor Loopbaanbegeleiding’ die voor 
iedereen gedurende de volledige loopbaan toegang 
verzekert tot de diensten voor loopbaanbegeleiding 
en -ontwikkeling die aangeboden worden door pu-
blieke en private loopbaancentra.

Ik ga ervanuit dat bedrijven in de toekomst ook 
loopbaanbegeleiding zullen aanbieden en dat er in 
cao’s afspraken worden gemaakt over een recht op 
loopbaanbegeleiding. Pas dan zal loopbaanbegelei-
ding inherent deel uitmaken van een breed gedra-
gen loopbaanbeleid dat iedereen omvat die actief is 
op de arbeidsmarkt.

(3) Zoals duidelijk blijkt op de traditionele arbeids-
markt hebben beroepen en diploma’s slechts een 

beperkte reikwijdte als ze geschoolde en getalen-
teerde mensen dreigen uit te sluiten die niet over 
de nodige formele diploma’s beschikken. Ze heb-
ben ook een beperkte houdbaarheid omdat ze vlug 
verouderd geraken als gevolg van de snelle techno-
logische evoluties. Er is dus nood aan een andere 
gemeenschappelijke taal om vraag en aanbod op 
de arbeidsmarkt beter te laten aansluiten. Dit is de 
taal van de ‘competenties’. Het is in feite een van de 
belangrijkste incentives op de transitionele arbeids-
markt als competenties kunnen worden verworven 
en geherinvesteerd tijdens elke soort transitiefase of 
in iedere levenssfeer gedurende iemands loopbaan.
Competenties zijn de bouwstenen van de loop-
baanbegeleidingscentra die de PES zouden moeten 
inrichten. Des te meer reden om te investeren in 
goed uitgebouwde, competentiegerichte matching-
systemen en ook in effectieve competentiegerichte 
diensten voorafgaand aan de matching, ter onder-
steuning van mensen die een transitie doormaken. 
De PES moet als regisseur competentiegericht be-
leid en dito praktijken bevorderen en ondersteunen 
ten behoeve van alle partijen op de arbeidsmarkt. 
De PES moet hen in staat stellen om verworven 
competenties gemakkelijk te valideren en zichtbaar 
te maken op de arbeidsmarkt.

(4) Om mensen te versterken in het omgaan met de 
VUCA-wereld, moet de PES ervoor zorgen dat ie-
dereen op de arbeidsmarkt de vaardigheden van de 
21ste eeuw beheerst, een reeks van vereiste vaardig-
heden om succesvol te zijn in de eigentijdse samen-
leving en werkomgeving. Enerzijds hebben mensen 
de juiste vaardigheden nodig om digitaal onderlegd 
te zijn en om te gaan met de digitale en techno-
logische evoluties. Wanneer mensen geschoold 
zijn in computationeel denken, ICT-geletterdheid, 
media- en internetgeletterdheid en interpretatie en 
analyse van data, zijn ze in staat ‘cobots’ en machi-
nes te begrijpen en ermee te communiceren in een 
gedeelde werkruimte. Anderzijds hebben mensen 
persoonlijke en intermenselijke competenties nodig 
die hen versterken om de specifieke VUCA-wereld 
aan te kunnen. Kritisch denken, probleemoplos-
send gedrag, communicatie, samenwerking, onder-
nemingszin, creativiteit, innovatiegerichtheid, soci-
ale en interculturele interactie, zijn enkele van de 
fundamentele componenten om dat te realiseren in 
de werkomgeving en elders. Deze vaardigheden in 
je rugzak hebben, biedt de grootste zekerheid jouw 
weg te vinden in een steeds veranderende wereld. 
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Zij vormen de overlevingskit op een transitionele 
arbeidsmarkt.

De PES moet als loopbaanregisseur de verantwoor-
delijkheid opnemen om te verzekeren dat mensen 
gedurende hun hele loopbaan deze 21ste-eeuwse 
vaardigheden verwerven en ontwikkelen. Loop-
baanbegeleiding en ontwikkeling van vaardighe-
den kunnen daarbij niet worden gerealiseerd zon-
der een sterke verbinding met levenslang leren. Het 
is dus van cruciaal belang voor de PES om oplei-
ding en levenslang leren te integreren in hun beleid 
van loopbaanbegeleiding, of tenminste een sterke 
verbinding tussen deze te garanderen. De PES kan 
dan als regisseur effectief impact hebben op be-
geleidings-, vormings- en opleidingsprogramma’s 
op de arbeidsmarkt. Dit is de beste garantie voor 
grootschalige en doeltreffende loopbaanbegelei-
ding.

Bovenstaande vier bouwstenen voor een toekom-
stige PES-werking steunen op een mensgerichte 
benadering: door in te zetten op loopbaanbeleid 
en levenslang leren kunnen mensen een loopbaan 
lang groeien en zich verder en aangepast ontwik-
kelen. Die aanpak zal ook onze bedrijven ten goe-
de komen. Groeimogelijkheden voor medewerkers 
vertalen zich in groeimogelijkheden voor bedrijven 
en omgekeerd. De band met ondernemingen blijft 
dus essentieel voor de PES.

Alles begint met het PES 
bedrijfsmodel

Deze vier krachtlijnen, gerelateerd aan de nieuwe 
rol en positie van de PES, zijn cruciaal voor het 
aanscherpen van onze toekomstbestendige missie 
en positie. Om deze missie te vervullen moeten we 
naar onze eigen organisaties kijken en ons bedrijfs-
model herdefiniëren. Het is redelijk te zeggen dat 
de PES op de huidige arbeidsmarkt een voorsprong 
(kunnen) hebben op andere actoren, vermits we 
over een grote verscheidenheid van data beschik-
ken en kennis en expertise over de ganse arbeids-
markt op zak hebben. We moeten er echter bewust 
van zijn dat we deze voorsprong snel kunnen ver-
liezen als gevolg van de snelle technologische ont-
wikkelingen die andere actoren, zoals Google Jobs, 
een alternatieve toegang tot data bezorgen en hen 
in staat stellen snel een even sterke expertise op te 

bouwen. Deze realiteitstoets dwingt ons om nu te 
handelen en ons bedrijfsmodel te hertekenen. De 
PES moeten de Netflix of Amazon van de arbeids-
markt worden, vooraleer Amazon de PES volledig 
wegdrumt.

Als regisseur op de arbeidsmarkt moeten we onze 
expertise van de arbeidsmarkt versterken door 
slim gebruik te maken van data als onze belang-
rijkste troef. Hiervoor moeten we overschakelen 
op een ‘digital first’ aanpak die ons in staat stelt 
meer relevante gegevens van en over onze klan-
ten te verzamelen. Door slim gebruik te maken van 
dataverzameling en datamining, gecombineerd met 
ons globaal zicht op de arbeidsmarkt, kunnen wij 
echt op maat gemaakte, proactieve en passende 
diensten aanbieden. Deze aanpak omvat ook sa-
menwerking met partners, inzake data-uitwisseling. 
Maar dit houdt ook in dat we een meerwaarde cre-
eren voor onze partners door ‘open services’ aan te 
bieden. De services die we ontwikkelen, moeten 
we transparant ter beschikking stellen van alle ar-
beidsmarktactoren. Zo kunnen deze actoren zelf tot 
oplossingen komen. Belangrijk voor de PES in het 
kader van ‘open-data’- en ‘open services’-beleid is 
dat relevante data terugvloeien zodat de PES de rol 
van dataregisseur kan opnemen, maar ook dat alle 
actoren dezelfde taal, namelijk de competentietaal, 
op de arbeidsmarkt gebruiken. Deze aanpak zorgt 
voor snelheid, transparantie, wederkerigheid en 
consistentie, en bevordert publiek-private samen-
werking.

Als PES die streeft naar een inclusieve arbeidsmarkt 
moeten we een ‘digital only’ aanpak vermijden om-
dat dit leidt tot uitsluiting en een digitale kloof tus-
sen degenen die wel en degenen die (nog) niet 
digitaal geschoold zijn. Een ‘digital first’ strategie 
komt echter iedereen ten goede, ook degenen met 
een grotere afstand tot de arbeidsmarkt of met om-
scholingsbehoeften. Niet alleen zullen zij een maat-
gerichte dienstverlening op basis van datamining 
en artificiële intelligentie aangeboden krijgen, maar 
er zal ook meer tijd vrijgemaakt kunnen worden 
voor face-to-face gesprekken en activiteiten voor zij 
die deze het meest nodig hebben.

De digitale agenda heeft belangrijke gevolgen voor 
de interne medewerkers van de PES. Het vraagt 
investeringen om het niveau van digitale en tech-
nologische vaardigheden in de organisatie op te 
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krikken. Meer nog, het vereist een sterke betrok-
kenheid en overtuiging en een heldere top-down 
communicatie om deze cultuurshift in denken en 
doen te realiseren. Het vergt bijscholing van ons 
personeel op vlak van de 21ste-eeuwse vaardighe-
den om deze organisatorische veranderingen aan 
te pakken.

Bij het vormgeven van deze nieuwe aanpak moet 
de PES de processen van co-design en co-creatie 
voor diensten en maatregelen versterken in nauwe 
samenwerking met onze klanten. Dit is reeds een 
belangrijke bedrijfsregel in de particuliere sector en 
voor ons een goede praktijk die we opgepikt heb-
ben bij de uitvoering van de Europese Jongeren-
garantie. Een even belangrijke sleutel tot succes 
is het actief betrekken van de sociale partners in 
ons beheersmodel, binnen het door de politieke 
overheid bepaalde beleidskader. Dit zal de garantie 
versterken dat de PES-aanpak in sterke samenhang 
verloopt met de behoeften van vraag en aanbod op 
de arbeidsmarkt.

De PES streven naar een duurzame en 
inclusieve arbeidsmarkt

De kloof tussen de huidige rol van de PES en de 
beoogde nieuwe rollen zal van PES tot PES ver-
schillen. Zelfs voor degenen met een sterke digi-
tale strategie, kan deze kloof aanzienlijk zijn. De 
kloof is echter niet onoverbrugbaar. Als we ons 
voordeel halen uit elkaars sterke punten, leer- en 
groeipaden, beste praktijken en expertise, kun-
nen we dit realiseren. We kunnen profiteren van 
de bestaande instrumenten van het PES-netwerk 
zoals de benchlearning methode, de wederzijdse 
leeractiviteiten en de lessen van de PES-leider-
schapsseminaries, om samen in de goede richting 
te evolueren.

Maar dit alles is alleen haalbaar als wij als PES-
leiding een gemeenschappelijke visie en houding 
hebben tegenover de verschillende uitdagingen 
waarmee we geconfronteerd worden. In deze 
snel veranderende wereld hebben we de juiste 
strategie nodig om sterk te staan als PES, niet al-
leen als organisatie maar ook en zelfs nog meer 
als de energiebron voor alle deelnemers op de 
arbeidsmarkt. We moeten onze rol en ons be-
drijfsmodel herdefiniëren om VUCA-resistent te 

worden op de arbeidsmarkt in volle evolutie. 
Door een sterke en goed onderbouwde strategie 
en positie op de arbeidsmarkt, die zowel intern 
als extern helder gecommuniceerd wordt, la-
ten we visie zien. Door de basisfilosofie achter 
deze strategie te verduidelijken aan ons perso-
neel, onze klanten en onze stakeholders, bieden 
en creëren we begrip. In samenwerking met an-
dere actoren zullen we de juiste troeven hebben 
om een goed functionerende arbeidsmarkt uit te 
bouwen en te behouden en onze wendbaarheid 
te vergroten, om scherp te kunnen reageren op 
nieuwe ontwikkelingen.

Door te antwoorden met hetzelfde VUCA-letter-
woord, kunnen we door het bieden van Vision 
(Visie), Understanding (Begrip), Collaboration 
(Co-werken) en Agility (Aanpassingsvermogen), 
de VUCA-wereld, in de oorspronkelijke betekenis 
van dit letterwoord, aanpakken en omgaan met de 
Volatillity (Volatiliteit), Uncertainty (Onzekerheid), 
Complexity (Complexiteit) en Ambiguity (Ambigu-
iteit) in het hedendaagse arbeidsbestel. Om deze 
ambitie waar te maken zullen we als regisseur én 
als dienstverlener onze kredietwaardigheid moeten 
aantonen.

Zoals kredietwaardigheid van landen gemeten 
wordt door Standard & Poor’s, zo ook kan ge-
werkt worden aan een ratingsysteem op Euro-
pees niveau dat de ‘kredietwaardigheid’ van pu-
blieke (tewerkstelling)diensten beoordeelt, een 
label dat hun eigentijdse werking en slagkracht 
moet waarborgen, een label dat hen kwalificeert 
als ‘essentiële dienst’ in de Europese pijler van 
sociale rechten. In die context zou het referentie-
punt eveneens een ‘triple A’ score kunnen zijn. 
Die ‘triple A’ staat voor Ability, Agility en Accoun-
tability.

De ‘Ability’-factor maakt duidelijk of we als VDAB 
toegevoegde waarde leveren, of we over het ver-
mogen beschikken om de immer wijzigende ver-
wachtingen van klanten en belanghebbenden in 
te lossen. Zijn we voor hen de ‘trusted advisor’, 
de arbeidsmarktgids bij uitstek? Beschikken we 
over de vereiste expertise? Zijn onze acties effec-
tief en kwaliteitsvol? Een factor als ‘Agility’ staat 
voor het wendbaarheidsgehalte van VDAB. Zijn 
we in staat behoeften snel te detecteren en er soe-
pel op in te spelen? Herkennen we vlug mogelijke 
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opportuniteiten? Kunnen we ons organisatiemodel 
vlot aanpassen en ‘assets’ of ‘resources’ dynamisch 
inzetten? Bij de ‘Accountability’-factor staat het 
opnemen van eigenaarschap centraal. Voelen we 
ons echt verantwoordelijk om integrale oplossin-
gen, eventueel los van de eigen organisatie, aan te 
bieden? Maken we het vertrouwen waar dat onze 
opdrachtgevers in ons hebben? Organiseren we ons 
zo efficiënt mogelijk als publieke dienst? Ageren we 
integer? Schrijven we ons effectief in de Sustainable 

Development Goals van de VN in en zien we dus 
onze verantwoordelijkheid breed maatschappelijk? 
Een toekomstgerichte visie en dienstverlening zal 
ons helpen ons hoogste streefdoel te bereiken: een 
meer duurzame en inclusieve arbeidsmarkt.

Fons Leroy 
VDAB


