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De digitale opgang heeft de vraag naar mensen niet doen afnemen. Integendeel. 
Nooit eerder woedde de voorbije 50 jaar de oorlog om talent heviger. Bedrijven 
kreunen onder het tekort aan medewerkers. Dat plaatst de medewerker in een 
ongekend sterke positie. De machtsverhouding tussen medewerker en organisatie 
heeft zich de voorbije decennia volledig omgekeerd.

Tijdens de HR Summit 2022 werd op verschillende manieren het heden en de 
toekomst van HR – of laten we zeggen People Department – tegen het licht 
gehouden. De mogelijke toekomstscenario’s voor werk en de invloed op HR. Aan  
de hand van boeiende good practices. Van extrapolaties naar de toekomst en 
lessen uit het verleden. Wetenschappelijk onderbouwd, datagedreven en getoetst 
aan de praktijk. Met een prominente plaats voor purpose en welzijn, want die zijn 
er om te blijven. 

3 keynotes:
• Nicky Dries, prof KU Leuven
• BNP Paribas Fortis, Max Jadot & Sandra Wilikens
• Dstny, Daan De Wever & Jonas Klang
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The Future of work: from evidence- to vision-based HR
Nicky Dries - Hoogleraar KU Leuven/BI Norwegian Business School 
Faculty of Economics & Business/ Department of Leadership & 
Organizational behaviour

HR, a true support function & bussiness enabler
Max Jadot - Chief Executive Officer & Chairperson of the Executive Board

Sandra Wilikens - Chief Human Resources Officer & Member of the Executive 
Board 

Vitamins & Dstny: the story behind
Daan De Wever - CEO

Jonas Klang - Director Group People Experience

HR in 2022: leading or following? 
3 Keynotes: Professor Nicky Dries, BNP Paribas Fortis en Dstny
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The future of Work: from 
evidence- to vision-based HR
Nicky Dries, Hoogleraar KU Leuven/ BI Norwegian 
Business School Faculty of Economics & Business/  
Department of Leadership & Organizational Behaviour 

Als hoogleraar organisatiegedrag aan de KU 
Leuven specialiseert prof. Nicky Dries zich in 
loopbaanontwikkeling, talent development en vooral 
ook: de verre (en nabije) toekomst van werk. Hoe 
zal die eruit zien en welke rol zal HR daarbij spelen? 
Daarvoor moeten we een stap terug in het verleden. 
Want het probleem met de toekomst is dat er geen 
harde feiten over bestaan, dus is niet onweerlegbaar 
zeker wat er wel of niet gaat gebeuren. De toekomst is 
wat we ervan maken.

Wat dus als evidence-based niet mogelijk is, maar we 
toch een inschatting willen maken van toekomstige 
trends? Verbeelding en visie zijn antwoorden. De 
missie van het lab is om de maakbaarheid van de 
toekomst duidelijk te maken. Daartoe moeten we de 
geschiedenis van werk bestuderen. In de voorbije  
100 jaar is de aard van werk en de rol van HR 
ingrijpend geëvolueerd.

De huidige trends in werk zijn plaats- en 
tijdsonafhankelijk werken, digitalisering en big data, 
de burn-out epidemie, vergrijzing en de stijgende 
leeftijd en de nood aan werk met purpose en 
maatschappelijke impact voor de jongere generatie.

Begin 19e eeuw: Industriële Revolutie

Eind 19e eeuw: Vakbondsbeweging

Begin 20e eeuw: Industriële welzijnsprogramma’s

1910-1920: Wetenschappelijk management

1930-1950: Menselijke relaties

Jaren 1950-1960: Gedragswetenschappen

Jaren 1960-1980: Contingentie (Systemen) benadering

Jaren 80-2000: Strategisch HRM

2022 HR wordt People Department
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Eén van beide kwam in elke periode telkens dominant 
naar boven.

• Hard aspect is (momenteel) data: bijvoorbeeld 
algoritmes, AI, cobots, monitoring, optimization, 
big data…

• Soft aspect is (momenteel) loopbaanbegeleiding, 
interne talentplatformen, employer branding 
op basis van de waarden van de organisatie 
(purpose).

Wat brengt de toekomst op basis van die kennis uit 
het verleden en zal de nadruk op soft en hard elkaar 
blijven afwisselen? De toekomst heeft altijd bestaan. 
Eén mogelijke insteek is dat we aan de vooravond staan 
van de vierde industriële revolutie met disruptieve 
veranderingen. Volgens anderen zijn we op dat vlak 
al begonnen aan een nieuwe 60 jaar durende cyclus. 
Kenmerken volgens Klaus Schwab (WEF) zijn een 
fusie tussen de fysieke en digitale wereld en biologie, 
culminerend in de metaverse en neuralink, het 
implanteren van chips in onze hersenen. 

De toenemende invloed van tech kan ook dystopisch 
zijn.

• HR was in de afgelopen 100 jaar afwisselend 
‘hard’, de hardere vorm cfr. data, meten en 
prestatie en ‘zachtere’ humane kant zoals 
motivatie, veiligheid op de werkplek, zingeving … 
en die beweging zal in de toekomst van werk niet 
anders zijn.

• Zelfs trends van 100 jaar geleden oefenen 
vandaag de dag nog invloed uit op HR.

• Oude strijdpunten kunnen terugkomen in een 
nieuwe vorm, bijvoorbeeld weerstand tegen 
automatisering.

Er zijn nu al trends ‘hard’ en ‘zacht’ merkbaar in de 
toekomst van werk. Welke krijgen de overhand? 
Open vragen zijn hoe sterk of minder sterk ze (verder) 
zullen doorbreken. Wij gaan daarbij zelf in tegen 
technologisch determinisme. AI of automatisering  
van wat er technologisch mogelijk is, is daarom niet 
altijd wenselijk. 

INZICHT 1: 

HR heeft een hard  
en soft aspect?
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Voorspellingen over de toekomst hebben weinig zin. 
In elke gegeven periode was er ‘de toekomst’. Die zal 
voor ons zijn wat de wereld doet de komende jaren - 
en die daardoor bepaalde scenario’s zal uitsluiten of 
juist waarschijnlijker zal maken.

Voorbeeld: “The Future of Employment: How 
susceptible are jobs to computerisation?” 
(Frey & Osborne, 2013) is een studie over 
automatiseerbaarheid van jobs. Welke jobs gaan 
verdwijnen wegens automatiseerbaar en welke 
niet? Een simulatiestudie over welke jobs intelligente 
technologie zou kunnen overnemen. 47% van de 
jobs in de VS loopt volgens de studie een hoog 
risico op automatisering. Hoge risico’s liggen in de 
bouw, productie, administratie. Medium: onderhoud, 
dienstverlening. Laag: creatieve en intellectuele 
beroepen. 

Het eerste probleem met een dergelijke 
‘voorspellende’ studie is dat voorspellingen afhangen 

van ideologie en belangen. Zo onderscheiden we:

• Vooruitgangsoptimisten (Hinssen, Musk, 
Bregman) denken dat technologie alles gaat 
oplossen;

• Pessimisten (Harari) focussen op 
massawerkloosheid, ongelijkheid, oorlog en 
klimaatrampen;

• Sceptici (Luc Sels) hebben lak aan extreme 
statements en zien het allemaal zo’n vaart niet 
lopen.

Een tweede probleem met voorspellingen is dat de 
toekomst niet losstaat van voorspellingen over de 
toekomst. Self fulfilling prophecies beïnvloeden de 
toekomst. Harari: “Er zijn gebeurtenissen die niet 
beïnvloed worden door voorspellingen zoals het 
weer, maar er zijn andere zaken die nog moeilijker te 
voorspellen zijn zoals de beurs en verkiezingen, net 
omdat ze wél beïnvloed worden door voorspellingen.”

INZICHT 2: 

Er zijn twee problemen 
met voorspellingen
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Ons lab wil een alternatief bieden voor het 
predictieparadigma. Daarom ontwikkelen we 
verschillende scenario’s op basis van de heersende 
trends of narratieven binnen vier grote assen over 
de toekomst van werk, namelijk utopie, dystopie, 
mensgedreven en techgedreven. Vier grote mogelijk 
uitkomsten zijn dan:

• Business as usual  
(utopie + mensgedreven)

• Levenslang leren en cobots  
(utopie + techgedreven)

• Instorting van het systeem  
(dystopie + mensgedreven)

• Robocalyps/singulariteit  
(dystopie + techgedreven)

Daarbinnen zijn nog verschillende subscenario’s 
mogelijk.

Predicties en cijfers kunnen bij het ontwikkelen 
van scenario’s enkel een leidraad zijn, want ze 
ondersteunen altijd een agenda en zijn geen harde 
feiten. Er is telkens een waardengedreven, ideologisch 
en politiek verhaal in het spel als het gaat over 
welke toekomst we willen. Wat kan je doen om je 
eigen ideale toekomst te bereiken? Betrokkenheid is 
noodzakelijk: if you don’t do politics politics will do you. 

TOOL: 

Scenario’s ontwikkelen
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Welk belang heeft de verre toekomst daarbij om een 
strategie te bepalen? Ze kan voor interessante visies 
en ideeën zorgen. Het nadeel aan de nabije toekomst 
is te eng focussen op haalbaarheid, realisme en 
kosten/baten. Voorbij die kleine stappen kijken kan 
erg nuttig zijn. De utopische arbeidsmarkt in 2100 
beschrijven lijkt futiel, maar zal de openheid triggeren 
om aan radicale verandering te werken. Van daaruit 
kan je terug plannen naar de nabije toekomst.

Alle narratieven daarover zijn fictie met meestal een 
verborgen belangenagenda. De media doen een 
opbod in framing om het narratief te claimen. “De 
toekomst is het winnende verhaal van de winnende 
groep”. Kijk naar wat er gezegd wordt en op welke 
termijn de voorspelling loopt. Wie zegt het en waarom, 
is altijd de vraag die gesteld moet worden.

INZICHT 1: 

Ontwikkel een HR- beleid 
gebasseerd op een visie

INZICHT 2: 
Wees kritisch voor alles wat je 
hoort over de Future of Work

INZICHT 3: 

Accepteer verandering en wees 
zelf verandering

Nothing is permanent but change. Zelfs als we zelf 
niet willen veranderen, verandert de wereld. Er 
komt disruptieve verandering aan. We kunnen actie 
ondernemen om daar een actievere rol in te hebben 
als HR, op basis van ieders eigen persoonlijke utopie. 
Concentreer daarbij op datgene waarover je controle 
hebt en vind de juiste partners voor verandering. Maak 
een onderscheid tussen tactiek, strategie, visie en 
systemische verandering. Veel organisaties zitten vast 
in een cyclus van tactiek naar strategie en terug. Dat 
voelt aan als strategische planning, maar het is vooral 
de feiten achterna hollen. Werk op alle niveaus tegelijk 
en stuur constant bij.

Conclusie
De toekomst is wat we ervan maken.
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BNP Paribas Fortis: HR, a true support 
function & business enabler
Max Jadot, Chief Executive Officer & Chairperson of the Executive Board
Sandra Wilikens, Chief  Human Resources Officer & Member of the Executive Board

BNP Paribas Fortis is de grootste bank in België. Hoe kijkt de bank vandaag en in de toekomst aan 
tegen Human Resources in een context van digitalisering, data en AI, waar tegelijk werk nog steeds 
over mensen gaat?



10

THEMA 1: 

Groei, bereikbaarheid en 
duurzaamheid als corporate strategie

De missie en de strategie van BNP Paribas Fortis 
is gebasseerd op drie strategische pijlers: groei, 
bereikbaarheid en duurzaamheid. Die vormen ook de 
leidraad voor de dagelijkse praktijk. 

Groei 
zowel intern als externe groei, zoals bijvoorbeeld de 
keuze voor groei via beyond banking activiteiten of in 
2021 via de overname van bijvoorbeeld bpost bank. 
Op die manier wil BNP Paribas Fortis op een positieve 
manier nog meer tegemoet komen aan de wensen 
van hun klant. BNP Paribas Fortis staat voor positive 
banking.

Bereikbaarheid
de ambitie een bereikbare bank te zijn via digitalisering 
(apps) maar ook menselijke bereikbaarheid en 
nabijheid (kantoren).

Duurzaamheid
niet als hype, wel omdat het een licence to exist is. De 
bank heeft een grote impact op klimaat, maatschappij 
en duurzaam ondernemerschap door beleggingen, 
financiering en investeringen in projecten met 
maatschappelijke impact

Het ‘people’ gedeelte staat voorop in de missie van 
BNP Paribas Fortis.

De missie: Together we commit to a better society 
as the trusted financial companion at all moments 
of our client’s life. BNP Paribas Fortis heeft een 
belangrijke maatschappelijke opdracht. Purpose naar 
de gemeenschap toe is essentieel, anders besta je 
niet. De aanhef van de mission statement start met 
Together We - en die twee woorden sommen op 
waar het om draait.
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THEMA 2: 

De corporate strategie 
rechtstreeks vertaald naar HR

‘Samen’ is ook het standpunt van Human Resources 
bij BNP Paribas Fortis. De medewerkers vormen met 
de klanten de belangrijkste stakeholder. Op basis van 
de strategie van de bank is het Human Resources 
Department de hefboom om corporate strategie te 
versterken en te versnellen. Een business enabler 
zijn is het fundament voor HR bij BNP Paribas Fortis. 
Daartoe is:

• De Why van de bank extreem belangrijk om 
nieuwe medewerkers aan te trekken.

• Purpose vanuit HR sterk gedefinieerd en 
afgestemd op de algemene purpose van de bank.

Hoe draag ik met mijn job bij tot het realiseren Hoe draag ik met mijn job bij tot het realiseren 
van de algmene missie, purpose en strategie van van de algmene missie, purpose en strategie van 
de bank waarvan ik zelf mede-eigenaar ben?de bank waarvan ik zelf mede-eigenaar ben? De 
drie strategische pijlers (groei, bereikbaarheid, 
duurzaamheid) van de groep worden rechtstreeks 
vertaald in strategische pijlers voor HR.

Pijler 1: Enable people to grow 
(Career development, learning culture, role of the 
people manager, data analytics)

TOOL
Data-analytics kan mensen ook helpen 
groeien. Het interne LinkedIn platform 
stelt medewerkers in staat om hun 
competenties in de kijker te zetten of 
om aan te geven dat er interesse is voor 
jobmobiliteit binnen de groep of de bank. 
Op basis van bestaande data (mailverkeer, 
bezoeken op het leerplatform) kunnen 
competenties gedistilleerd worden op basis 
van gedragingen om zo beter doelgerichte 
leerobjecten te sturen.
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Pijler 2: Make life easier 
(Employee experience, well-being climate, technology, 
company culture fit)

Pijler 3:  
Root sustainability in group DNA 
(Green HR, diversity & inclusion, personal contribution 
to the purpose, equitable remuneration)

Vertaald: Togheter, we commit to a better work 
environments as the trusted companion at all 
moments of the life of our positive bankers. Op 
die manier wordt de corporate missie een kompas 
voor HR. Op basis daarvan navigeert BNP Paribas 
Fortis naar de toekomst, met CEO en CHRO samen 
op de brug. Zo kan HR de hefboom zijn voor- en de 
versnelling zijn van de strategie.

TOOL
Technology Makes Life Easier: iedere 

medewerker zich een technologiereflex 

eigen laten worden door bijvoorbeeld 

contracten van een elektronische 

handtekening te voorzien. ItsMe is een 

geschikte tool om mensen mee te krijgen in 

het digitale verhaal.

TOOL
Medewerkers zich duurzaamheid volledig 

eigen laten maken binnen de bedrijfscultuur. 

Voorbeeld is de elektrificatie van het 

bedrijfswagenpark waarbij 74% van de 

nieuwe bestellingen een EV of PHEV betreft.

Conclusie
HR zit aan tafel in het directiecomité en is de hefboom om mee de strategie van de bank te 
realiseren door de juiste mensen aan te trekken en te ondersteunen tijdens hun loopbaan. 
Zo faciliteert en is HR een enabler van de commerciële strategie en bedrijfdoelstellingen.
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Dstny werd opgericht in 2008 door Daan De Wever 
en Samuel De Wever en groeide uit tot de wereldtop 
in cloudcommunicatieoplossingen voor de B2B markt. 
Op innovatie- en groeivlak mag het bedrijf zich meten 
met bedrijven als Microsoft en Zoom. Dstny is een 
Europese challenger in telewerktechnologie met 3 
miljoen gebruikers – maar met het potentieel en de 
ambitie voor 3 miljard.

Als scale-up moest Dstny doorheen een steile 
leercurve. De groeifase mét overnames was soms 
een survivaltocht waarbij het bedrijf voortdurend zijn 
bestaansreden moest bewijzen. Om relevant te blijven, 
moest telkens twee stappen vooruit gedacht worden. 
Een strategische uitdaging, maar de covidcrisis gaf 
het bedrijf wel een forse duw in de rug. Vandaag is 
Dstny een gezond bedrijf met sterke ambities voor de 
toekomst.

Vitamins & Dstny: the story behind
Daan De Wever, CEO
Jonas Klang, Director Group People Experience
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Kandidaten aantrekken was nooit een probleem bij 
Dstny. In de ‘war for talent’ in technische profielen 
staat Dstny aan de winnende kant. Maar de steile groei 
en snelle internationalisering maakte HR complexer. 
Medewerkers kregen op een bepaald moment nood 
aan meer context. De snelle groei en acquisities deden 
medewerkers in ‘survival mode’ belanden, want het 
management focuste enkel op klanten. Er ontbrak 
feedback en dus ook houvast. Medewerkers hadden 
het gevoel de steile ambities niet meer te kunnen 
volgen. Gelukkig was er een sterke cohesie waardoor 
weinig mensen vertrokken. Toch was er dringend 
nood aan een omslagpunt. Back to basics om verder te 
kunnen springen was de enige optie. 

De eerste stappen waren:

• Herdefiniëren bedrijfswaarden (Barrett analyse)
• Optimaliseren performance
• Aandacht voor onboarding
• Feedback en monitoring installeren

HR en bedrijfscultuur moesten op holistischer 
manier aangepakt worden. De bedrijfscultuur moest 
snel kunnen evolueren van customer centric naar 
employee centric.

De nood aan extra vitaminen
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1. Survey
Vitamins is een survey die welzijn en engagement 
meet aan de hand van 7 parameters. 

Personal resources 
Motivatie 
Attitudes
Performance 

Kortom, een tool waarmee de werkvitaminen van 
de medewerkers geplot konden worden en sleutels 
gezocht konden worden om werknemers meer 
bevlogen te maken. Vitamins is een employee survey 
die medewerkers bovendien vitamines geeft – en dat 
is bijzonder – op hun eigen persoonlijke niveau.

2. Data-analyse
Aan de organisatie biedt Vitamins ook massa’s 
data. Monitoring en rapportering gebeuren op 
persoonlijk, team en organisatieniveau. Data-driven 
decision making als backbone van HR leidt tot betere 
beslissingen die business relevant zijn. 

TOOL 

Vitamins

Vitamins is een strategische HR-TOOL ontwikkeld 
door Thomas Warr gebaseerd op een sterk 
data-analyseplatform. Dstny werd bij de uitrol 
wetenschappelijk ondersteund door prof. Bert 
Schreurs (KU Leuven, VUB). Vitamins bestaat uit een 
survey (welzijn en engagement) en een data-analyse. 

Poor health
Challenges
Obstacles
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Vitamins als instrument om van HR een relevant 
businessdomein te maken

Daarmee was Dstny vertrokken voor een 
cultuurverandering. Alles rond HR uit verschillende 
landen moest op één lijn gebracht worden om HR 
relevant te maken voor de business. Dat was binnen 
Dstny nog niet het geval. 

Voor HR bij Dstny zijn er twee grote obstakels en 
tijdelijke uitdagingen 

• Rekrutering: iedereen vist in dezelfde vijver 
• Retentie: talent aan boord houden.

1000 medewerkers zullen het bedrijf niet van 3 
miljoen naar 30 miljoen mensen brengen. Interne en 
externe successieplanning is dus cruciaal.

Drie pijlers van purpose: core values, My Why en 
leiderschap

• Talent wil naast een loonpakket met voordelen 
een verbinding voelen met de core values van de 
werkgever. Dichtbij de core values blijven, zal groei 
stimuleren bij medewerkers en dus het bedrijf.

• Medewerkers moeten hun eigen Why vinden: 
waarom willen ze aan het werk zijn in het bedrijf? 
Performance en prestatieverwachtingen hebben 
context nodig.

• Leiderschap maakt het potentieel los in alle 
medewerkers en boost de performance. Maar bij 
continu naar progressie en verbetering streven, 
is het creëren van psychologische veiligheid heel 
belangrijk. 

Deze drie pijlers van purpose leiden tot engagement, 
performance en welzijn. Juist die onderdelen van 
de bedrijfscultuur waren in gevaar en werden door de 
Vitamins-ingreep hersteld.

Inzicht
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Conclusie
HR als holistische, purpose driven people experience

HR bij Dstny evolueerde dankzij Vitamins van een ondersteunend en reactief 
departement – HR om de HR in stand te houden – naar een profit center dat 
business ondersteunt en niet de eigen HR processen. De connectie tussen de 
medewerkers met het bredere verhaal van Dstny werd opnieuw tot stand gebracht. 

Vitamins kan daarmee omschreven worden als een doelgericht HR-kompas voor 
transitie, gebaseerd op data en real-time analytics. Het creëert nieuwe HR-
inzichten, maakt groei en innovatie mogelijk, en is de sleutel voor toekomstig 
leiderschap. Medewerkers worden ambassadeurs en voelen dat ze bijdragen aan 
het grotere geheel. 

Dstny slaagt er vandaag in om HR op een duurzame manier uit te bouwen met 
aandacht voor Human Vitality en welzijn.
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