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Video in de 
toekomst 

DIT IS DE ONDERTITEL



WERKEN IN DE TOEKOMST

Hoe ziet je organisatie er 
in 2050 uit?  



VRAAG 1

Hoe ziet de wereld
er in 2050 uit?  



VRAAG 2

Hoe ziet je organisatie er 
in 2050 uit? 
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De mens wordt 
nog belangrijker



D
igitalisering

Volledig geautomatiseerdAanzienlijk veranderen

Mens kan niet vervangen worden in zijn ‘mens-zijn’



C
onnectie

“Connection is why we're 
here. We are hardwired to 

connect with others.”
- Brené Brown

● De mens = persoonlijke toets 
● Geen enkel algoritme kan dit 

vervangen 
● Dus menselijke vaardigheden 

worden nòg  belangrijker



M
enselijke 

vaardigheden



CONCLUSIE 

In een toekomst waarin menselijke
vaardigheden steeds belangrijker worden,
mogen we zeker het welzijn en de balans van
de medewerkers niet vergeten. De motor van
een bedrijf blijft het menselijk kapitaal.



Mens op en 
naast het werk



Waarom hebben we dan een 
lange tijd een scheiding 
gecreëerd tussen wie we zijn als 
mens (identiteit) en wat we doen 
op het werk?



Work-life integration
Hoe een leven op te bouwen waar je 
genoeg tijd hebt voor werk, familie, 
zorg, plezier, vreugde en alle andere 
dingen die het leven waard maken?

• Groter verhaal
• Interactie mogelijk 
• Annuleert een competitie logica
• Energie management
• Creëert harmonie



CONCLUSIE

Werkgevers in de toekomst zijn
• Flexibel
• Zetten de mens centraal (HXM)
• Geëngageerd en zorgend
• Bouwen een gezonde en veerkrachtige 

bedrijfscultuur



Bedrijfscultuur 
is de sleutel tot 
groei





DNA, waarden, normen en visie

Open en eerlijke communicatie

Reward & Recognition

Inclusief leiderschap

Happiness at work Inclusieve diversiteit

UPOP’s Culture framework



Leren is het 
nieuwe normaal



Levenslang leren



CONCLUSIE

● Leercultuur 
● Feedbackcultuur
● Fouten zijn OK
● Netwerk opbouwen



Inclusieve 
werkplekken 
zijn een must
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‘Sense of belonging’ is een must.



SENSE OF BELONGING

● Erbij horen
● Erkenning van elk zijn 

identiteit
● Jezelf kunnen zijn
● Maakt van diversiteit 

een troef



Mensen die in 
hun kracht staan, 
zetten dit om in 
hun werk



Recruitment of the future

• Gewaardeerd worden 
voor wie je bent

• Matching job en talenten
• Co-creatie
• Culture fit
• Wat willen mensen?

“Ik heb het nog nooit gedaan. 
Dus ik denk dat ik het wel kan.”

Pippi Langkous



Winst = impact



Donut(economie
)
Simpel gezegd: 

het doel om de behoeftes van 
iedereen te realiseren binnen 
de draagkracht van de Aarde.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Aarde_(planeet)


Impact & duurzaamheid

Winst is niet meer de 
drijfkracht maar een 
bijproduct
Werknemers (en klanten) = 
de nieuwe “aandeelhouders” 
geworden

Purpose driven

Garandeert niet alleen 
bestaan maar ook  impact
Relevantie en impact zijn 
belangrijker dan het 
systeem

In vraag durven stellen: 
Ben je als organisatie nog 
relevant na 20 jaar?

ImpactSustainability



Don’t fake it till you make it

• Wees authentiek
• Wees eerlijk over je verhaal
• Practice what you preach 

Don’t “fake it till you make it”. 
That is garbage advice.
Face it till you make it.

Get up. Work hard. Fail. Stand back up. 
Face it again. Do a little better. 

Fail again. Get back up.
Repeat.
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Volg UPOP op Linkedin


