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12 Impact op de arbeidsmarkt 
Veel literatuur over de impact op de arbeidsmarkt heeft betrekking op de digitalisering in het 
algemeen, waarbij wordt gerefereerd naar technologieën als automatisering, robotisering, AI… 
Hierdoor is het moeilijk de afzonderlijke impact van AI in kaart te brengen. Niettemin werden in 
de mate van het mogelijke studies en onderzoeken uitgezuiverd zodat meer focus kan worden 
gelegd op de impact van AI.  

12.1 Inleiding 
Zoals vele technologische ontwikkelingen die AI vooraf zijn gegaan, hebben ze gemeen dat ze 
een belangrijke impact hebben op de werkgelegenheid: welke jobs zullen verdwijnen, welke 
nieuwe jobs zullen worden gecreëerd, zullen er meer jobs worden gecreëerd dan teniet gedaan, 
hoe zullen de taken en de inhoud van een job evolueren?   

Hoewel we niet over een kristallen bol beschikken, geven onderzoeken indicaties over welke 
richting het momenteel uitgaat. Schattingen (afhankelijk van de regionale scope van het 
onderzoek) variëren van 14% tot 47% van de jobs die automatiseerbaar zouden zijn. De 
algemene impact zal afhangen van het potentieel van de technologieën op het vlak van jobcreatie 
en -destructie.218 Juist omwille van de onzekerheid over de toekomstige ontwikkelingen, dienen 
deze onderzoeken met de nodige omzichtigheid te worden benaderd.  

Onderzoek naar de impact van COVID-19 op de werkgelegenheid brengt aan het licht dat overlap 
vastgesteld tussen de werknemers die kwetsbaar zijn door de huidige recessie en degenen die 
een betrekking hebben die gevoelig zijn voor automatisering.   

Over één ding zijn de onderzoeken het alleszins eens: zowel nieuwe als bestaande jobs zullen 
nieuwe skills vereisen. Nu reeds is er een stijgende vraag naar digitale en andere technische 
vaardigheden waaraan moeilijk kan worden voldaan. Het antwoord ligt niet alleen in het motiveren 
van mensen om nieuwe skills aan te leren, maar ook in het aanreiken van nieuwe wegen om deze 
skills te verwerven (zie hoofdstuk impact op onderwijs). De transitie naar een AI-geassisteerde 
samenleving behoeft niet alleen een upgrade van wetenschappelijke en technologische 
vaardigheden. Naarmate AI-systemen zich menselijker gaan gedragen, zullen ook sociale en 
humane wetenschappen meer en meer op de voorgrond treden. Richtingen als Talen, Kunst, 
Geschiedenis, Economie, Ethiek en Filosofie, Psychologie en aanverwante wetenschappen 
dragen bij aan de ontwikkeling en upgrade van kritische, filosofische en ethische vaardigheden 
die een belangrijke rol spelen bij de verdere ontwikkeling en kadering van AI.219  

AI en andere digitale technologieën hebben ook een impact op de arbeidsverhoudingen 
aangezien zij mede aan de wieg staan van de platformeconomie. Thans is de arbeidswetgeving 
nog steeds gebaseerd op de klassieke statuten van een werknemer met een individuele 
arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur enerzijds en van een zelfstandige anderzijds. De 
opkomst van de platformeconomie versterkt de behoefte aan nieuwe flexibele arbeidsvormen, 
waarbij klassieke locatie, tijd en organisatorische omkaderingen worden verlaten. 

 
218  Servoz, M. THE FUTURE OF WORK? WORK OF THE FUTURE! On how artificial intelligence, robotics and 

automation are transforming jobs and the economy in Europe, European Commission, 24 april 2019. 

 
219  Microsoft, (2018). The Future computed. Artificial Intelligence and its role in society. 
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12.2 Impact op de werkgelegenheid 
Effecten op de werkgelegenheidsdynamiek  
Wereldwijd 

Het netto-effect van digitalisering en AI op de werkgelegenheid blijft voer voor debat. 

Volgens een McKinsey-rapport220 zullen tegen 2030 75 tot 375 miljoen werknemers – zo’n 3 tot 
14% van de wereldwijde beroepsbevolking – naar andere beroepen moeten overstappen omwille 
van de disruptieve impact van de digitalisering, automatisering en de vooruitgang van AI. 
Hetzelfde rapport wijst erop dat vandaag al meer dan 50% van de bestaande beroepsactiviteiten 
technologisch gezien in aanmerking komen voor digitalisering of automatisering.  

In een rapport van het World Economic Forum worden de gevolgen op korte termijn voor de 
wereldwijde werkgelegenheid uit de doeken gedaan. Op basis van inzichten van de leidende 
bedrijven van de wereld, voorspelt het WEF dat tegen 2022 zo’n 75 miljoen banen zullen 
verdwijnen, maar daar staat tegenover dat er 133 miljoen banen bijkomen.221 Deze positieve 
vaststelling wordt in een tweede rapport222 aanzienlijk gemilderd. Volgens het WEF zullen er 
tegen 2025 enerzijds ongeveer 85 miljoen jobs verloren gaan en anderzijds 97 miljoen jobs 
gecreëerd worden door een arbeidsherverdeling tussen mensen, machines en AI. Een nettowinst 
van 12 miljoen. De aangroei aan jobs zal volgens het WEF uiteindelijk dus veel lager liggen dan 
de oorspronkelijk ingeschatte netto toename van 58 miljoen jobs. Het WEF spreekt van een 
dubbele on going disruptie: enerzijds de economische gevolgen van de coronapandemie die het 
groeipad van ‘jobs of tomorrow’ vertraagt en anderzijds de technologische evolutie die taken, jobs 
en skills verandert tegen 2025. Zo zou de helft van de werknemers zich tegen 2025 moeten 
omscholen om de technologische vooruitgang bij te benen. 

Uit de jaarlijkse wereldwijde bevraging van CEO’s door PwC blijkt dat de meningen van de CEO’s 
uiteenlopen over de werkgelegenheidseffecten van AI. Wereldwijd luidt de mening dat AI meer 
jobs zal vernietigen (49% van de CEO’s) dan creëren (41%). Noord-Amerika en West-Europa zijn 
een andere mening toegedaan : 52% van de West-Europese CEO’s gelooft eerder in jobcreatie 
dan in jobdestructie (38%), in Noord-Amerkia bedraagt dat aandeel 44% versus 41%.  

 
220  McKinsey Global Institute. Job lost, jobs gained: Workforce transitions in time of automation, december 2017. 
221  World Economic Forum (2019). The future of jobs report 2018. 
222  World Economic Forum (2020). The future of jobs report 2020, October 2020. 
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Figuur 96: De werkgelegenheidsimpact van AI volgens de CEO’s (in % van CEO’s) 

  

België/Vlaanderen 

De impact van digitalisering op de Belgische arbeidsmarkt is ook voorwerp van onderzoek in 
België/Vlaanderen. Een studie van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid223 stelt dat 
digitalisering in ruime zin, d.w.z. met inbegrip van fenomenen zoals big data, robotisering, the 
Internet of Things en artificiële intelligentie leiden tot zowel het ontstaan en verdwijnen van 
beroepen, maar ook tot aanpassing van het takenpakket van vele beroepen. 

De HRW onderzocht vooreerst de impact van de digitalisering op de werkgelegenheidsstructuur 
in België en kwam onder meer tot de bevinding dat digitalisering, samen met de andere grote 
globale ontwikkelingen zoals de mondialisering van de productie, het fenomeen van jobpolarisatie 
heeft teweeggebracht in de ontwikkelde landen. Tijdens de periode 2000-2013 verkleinde het 
aandeel van de middengekwalificeerde functies in België met 3,3 procentpunt (in de EU zelfs met 
6 procentpunt), terwijl het aandeel van de hooggekwalificeerde banen toenam met 3,9 
procentpunt (in de EU met 5,4 procentpunt) en dat van de laaggekwalificeerde banen ongeveer 
stabiel bleef. Deze verschuiving betreft een structurele verschuiving die reeds voor het uitbreken 
van de crisis aan de gang was en ruim verspreid is over de verschillende grote bedrijfstakken. 
Digitalisering heeft dus vooral de routinematige beroepen beïnvloed, die bestaan uit taken die 
een aantal welomschreven procedures volgen en gemakkelijk kunnen worden uitgevoerd door 
gesofisticeerde algoritmen waardoor ze vatbaar zijn voor digitalisering. Als gevolg van deze 
toenemende automatisering van de routinematige taken vindt een structurele verschuiving van 
de werkgelegenheid plaats, met een daling van het aantal gemiddeld betaalde, 
middengekwalificeerde banen (die vaker routinematig werk omvatten) en een stijging van de 
minder betaalde, laaggekwalificeerde banen (die minder ontvankelijk zijn voor digitalisering 
omdat zij een grotere flexibiliteit en fysiek aanpassingsvermogen vergen van de uitvoerder en 
vaker plaats- en persoonsgebonden diensten bieden) en de hooggekwalificeerde, beter betaalde 
banen (waarin probleemoplossende vaardigheden en cognitieve taken een belangrijke rol spelen 
en een comparatief voordeel krijgen). 

Vaststelling 

 
223  Hoge Raad voor de Werkgelegenheid (2016). Digitale economie en arbeidsmarkt. 
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Ongeacht de uiteindelijke uitkomst van het effect van digitalisering en AI op de arbeidsmarkt, zal 
zich een transitieperiode voordoen waarin het arbeidsaanbod zich geleidelijk zal moeten 
aanpassen aan de door nieuwe technologie veranderde vraag. Ook nu is het quasi onmogelijk 
om met zekerheid iets over deze periode te zeggen: hoe lang de periode zal duren, of er sprake 
is van een tijdelijk of continue proces, voor wie deze periode het zwaarst zal zijn en wie er juist 
de meeste vruchten van zal plukken. Naar verwachting zal met name de jongste groep hoger 
opgeleiden het beste om kunnen gaan met de veranderingen en zijn er drie groepen die het 
meeste moeite zullen hebben met het vinden van nieuw werk: de mensen die hun baan recentelijk 
al kwijtgeraakt zijn, oudere werkzoekenden (en werknemers) en kortgeschoolden. Vermoedelijk 
zal er frictiewerkloosheid optreden omdat niet iedereen in staat is de overgang naar nieuwe jobs 
of taken vlot te maken of in staat is zich op korte termijn de nieuwe vereiste vaardigheden eigen 
te maken. Aandacht moet daarom uitgaan naar het voorkomen van structurele werkloosheid door 
in te zetten op de juiste en tijdige om-, her- en bijscholing (zie verder). Innovatie en technologie 
zorgen ook voor nieuwe kansen. In het zog van de digitalisering en AI zullen ook nieuwe soorten 
banen ontstaan (waarmee zowel nieuwe functies worden bedoeld als banen die nu reeds bestaan 
maar waarin veel meer mensen actief zullen worden zoals bijvoorbeeld data-analisten 
gespecialiseerd in big data). Wel zullen de effecten sterk verschillen naargelang de sector en het 
opleidingsniveau van de werknemer. 

Effecten op de beroepen en taken  
Wordt gekeken naar het effect van de digitalisering en AI op de specifieke beroepen zelf, dan 
komt naar voor dat bepaalde banen hoogstwaarschijnlijk zullen verdwijnen, nieuwe beroepen 
zullen ontstaan en het takenpakket van nog andere banen zal wijzigen, waardoor er ook 
mismatches zullen zijn op de arbeidsmarkt. De vraag of computers het werk van de werknemer 
zal overnemen dan wel complementeren is evenwel niet eenduidig te beantwoorden. Bovendien 
is de kans op digitalisering van bepaalde jobs of beroepen sterk afhankelijk van de inhoud van 
het takenpakket. Mogelijke taken die daarbij vaak onderscheiden worden, zijn: 

 Non-routine cognitieve taken die reflectie, expertise en probleemoplossend vermogen 
vereisen, kunnen niet in gestructureerde procedures gecodeerd worden. Computers kunnen 
vandaag de menselijke arbeid in deze domeinen nog niet vervangen, maar wel ondersteunen 
en verrijken. 

 Routine cognitieve taken kunnen in procedures, regels en algoritmen gecodeerd worden en 
er is een groeiende, zij het relatief recente, trend om menselijke arbeid te vervangen door 
computers/robots in deze domeinen. Het gaat om beroepen en taken in sectoren zoals 
handel, logistiek, financiën, boekhoudkundige en juridische diensten, en technische 
inspectiediensten. 

 Routine manuele taken kunnen gecodeerd en gestandaardiseerd worden omwille van hun 
repetitieve aard en substitutie tussen menselijke arbeid en computers/robots in deze 
domeinen is reeds langere tijd gaande. 

 Non-routine manuele taken kunnen niet gecodeerd worden in algoritmen omdat zij hoog 
gesofisticeerde zintuiglijk-motorische vaardigheden, praktische of esthetische intuïtie, 
vakmanschap of andere vormen van tacit knowledge224 vereisen.  

 
224  Onbewuste of ontastbare kennis die ‘in het hoofd zit’ en moeilijk overdraagbaar is. Deze vorm van kennis bevat 

vaak (cultuurgebonden) waarden, ervaringen en attituden. Overdracht vindt meestal plaats door interactie, 
waarbij leerprocessen van belang zijn  
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Het WEF wijst erop dat de herverdeling van huidige taken tussen mensen en machines al gaande 
is en dat de gemiddelde geschatte tijd besteed door mensen en machines aan de huidige taken 
op het werk tegen 2025 ongeveer gelijk zal zijn: 47% van de taken zullen door machines worden 
uitgevoerd. AI en machines zullen zich voornamelijk richten op taken zoals informatie- en 
gegevensverwerking en opvraging, administratieve taken en enkele aspecten van handenarbeid. 
De verwachting is dat dergelijke beroepsgroepen dalen van 15,4% naar 9% van het uitvoerend 
personeel. Volgens het rapport worden op die manier 85 miljoen banen vervangen door 
technologie.   

Figuur 97: Taken uitgevoerd door mensen versus AI en machines, 2020 en 2025 (in % van aantal 
ondernemingen) 

 
De ontwrichting en destructie van bestaande beroepen ten gevolge van nieuwe technologieën 
(bijvoorbeeld AI) wordt volgens het WEF gecounterd door de creatie van ‘jobs van de toekomst’. 
Een niet te verwaarlozen aandeel van nieuw gecreëerde banen zal ofwel in nieuwe beroepen 
terechtkomen ofwel in bestaande inhoudelijk en skillsgewijs grondig hervormde beroepen. De 
taken waarin mensen hun comparatieve voordeel behouden, slaan op leidinggeven, adviseren, 
besluiten nemen, redeneren, communiceren en interactie.225 Deze beroepsgroepen zouden in 
toenemende mate het personeelsbestand vertegenwoordigen: van 7,8% naar 13,5% van het 
totale personeelsbestand. Hiermee zijn wereldwijd 97 miljoen banen gemoeid. 

Algemeen zullen de beroepen van de toekomst worden gekenmerkt door de adoptie van nieuwe 
technologieën en de toenemende vraag naar nieuwe producten en diensten. Het gaat dan meer 
concreet over jobs in de groene economie en de data en AI economie, over beroepen waar 
menselijke interactie een grote rol speelt zoals de zorgeconomie, marketing, verkoop en 
contentcreatie, over nieuwe functies in engineering, cloudcomputing en productontwikkeling of 
over functies die gericht zijn op omgaan en werken met mensen met diverse sociaaleconomische 
en culturele achtergronden.  

 
225  WEF, The Future of the jobs Report 2020, October 2020. 
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Tabel 11: De top 20 beroepen met een stijgende en dalende vraag 

 
In België zou volgens schattingen van de HRW 39% van de werkgelegenheid lijden onder een 
hoge kans op volledige digitalisering. Vooral het administratief personeel zou sterk lijden onder 
de toenemende automatisering. De resultaten per gewest vertonen beduidende verschillen, 
vooral voor het gewest Brussel. In Brussel had in 2015 namelijk ongeveer de helft van de 
werkgelegenheid een lage kans op volledige digitalisering (47,2%). In Vlaanderen en Wallonië 
lag dit met 42,2% in beide gewesten toch iets lager. De grootste divergentie vinden we tussen de 
aandelen van de werkgelegenheid met een grote kans op digitalisering: 31,2% in Brussel, tegen 
40% in Vlaanderen en 39,7% in Wallonië. Dit kan volgens de HRW te maken hebben met het 
fenomeen van jobpolarisatie: in Brussel gaat namelijk een groter aandeel van de 
werkgelegenheid naar hooggekwalificeerde beroepen, die minder te lijden zouden hebben onder 
de automatisering. Tevens blijkt uit de analyse van de Hoge Raad dat de jobpolarisatie zoals 
vastgesteld over de jaren 2000-2013 (zie hoger), nog verder zal toenemen in de toekomst. Het 
aandeel van de werkgelegenheid in de middengekwalificeerde functies dat op termijn volledig 
geautomatiseerd zou kunnen worden, ligt immers opmerkelijk hoger dan bij de 
laaggekwalificeerde of hooggekwalificeerde functies. Bij de laaggekwalificeerde functies zou het 
percentage ‘automatiseerbare’ jobs toch nog meer dan dubbel zo hoog liggen dan bij de 
hooggekwalificeerde functies. Dit heeft vooral te maken met de sterke vooruitgang van het 
takenpakket dat kan worden uitgevoerd door robots. Een deel van de laaggekwalificeerde 
beroepen zou daardoor in de toekomst moeiteloos kunnen worden overgenomen door robots, 
waardoor ook zij sterker zouden lijden onder de automatisering dan hooggekwalificeerde banen. 
Ook de High Level Expert Group van de Europese Commissie226 wijst op het fenomeen van 
jobpolarisatie, waarbij middengekwalificeerde jobs worden geautomatiseerd, digitalisering de 
productiviteit van hooggekwalificeerde jobs vergroot en laaggekwalificeerde jobs overeind blijven 

 
226  European Commission, Report of the High Level Expert Group on The impact of the digital transformation on 

EU Labour Markets, April 2019. 
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omdat ze niet voor automatisering in aanmerking komen ofwel grotendeels van de baten van 
nieuwe technologieën verstoken blijven.  

Verder is het belangrijk te melden dat zelfs daar waar taken kunnen overgenomen worden door 
machines of software, er sprake kan zijn van upgrading van de werkgelegenheid, waardoor er 
vooral meer kansen (veel nieuwe toepassingen en meer en ander werk) ontstaan voor mensen 
met een hoger opleidingsniveau (skill-biased technological change). Voor veel van de nieuwe 
taken geldt namelijk dat ze andere en vaak hogere eisen stellen aan de medewerkers. De 
toekomst van het werk lijkt daarbij afhankelijk te zijn van het realiseren van een optimaal 
evenwicht tussen de nieuwe generatie van hoogtechnologische machines en menselijke 
vaardigheden, hetgeen een zeer verschillend perspectief biedt ten aanzien van de meer klassieke 
visie op de machine als substituut voor menselijke arbeid. Tijdige bij-, her- en omscholing is dan 
nodig, maar kan er niet altijd voor zorgen dat iedereen bij de organisatie kan blijven werken, 
omdat de bedrijfsomvang verandert en het gevraagde niveau niet voor alle huidige medewerkers 
bereikbaar is. Daarom is het van groot belang generieke (beroeps)vaardigheden op peil te 
houden en een flexibele en open leerhouding te hebben. 

De Europese denktank Bruegel geeft aan dat de wetenschappelijke literatuur tot nog toe aantoont 
dat de technologische vooruitgang de afgelopen decennia heeft geleid tot banenpolarisatie in de 
EU. Hoewel computertechnologieën en robotica tot op zekere hoogte routinematige 
middengeschoolde banen zoals machinebesturing, bouwactiviteiten of administratief werk 
hebben vervangen, hebben ze ook geleid tot een toename van complementaire niet-
routinematige hooggeschoolde banen (bv. managers, vakspecialisten) en van laaggeschoolde 
banen (bv. in de landbouw, schoonmaak en persoonlijke verzorging). Een studie227 van de 
denktank laat echter zien dat de opkomst van AI en Machine Learning in de komende decennia 
een additioneel effect op het banenlandschap zullen hebben. AI-technologieën zullen 
waarschijnlijk een diepere impact hebben op een breder scala van banen en taken en grote 
gevolgen hebben voor in het bijzonder laaggekwalificeerde banen die nog niet negatief werden 
beïnvloed door de technologische veranderingen in het verleden. De denktank heeft het risico 
voor automatisering van verschillende banen, met behulp van gegevens uit 24 Europese landen, 
in kaart gebracht. Dit risico werd in eerste instantie berekend op jobtaakniveau en vervolgens 
geaggregeerd op beroepenniveau (zie onderstaande tabel). Aangezien elke job een aantal taken 
omvat, met verschillend risico voor automatisering, betekent het risico voor automatisering op 
jobniveau niet noodzakelijkerwijs de vernietiging van jobs, maar eerder of automatisering de aard 
van die jobs ingrijpend kan veranderen. 

Tabel 12: Europese banen met het hoogste en laagste automatiseringsrisico 

Beroepen/jobs met laagste risico Beroepen/jobs met hoogste risico 

Vakleerkrachten Assistenten voedselbereidingen 

Productiegebonden gespecialiseerde 
servicemanagers 

Schoonmakers en helpers 

Chief executives, hoge ambtenaren, raadsleden 
(legislators) 

Arbeiders in de mijnbouw-, bouw-, industrie- en 
transportsector 

Administratieve en commerciële managers Monteurs  

 
227  Brekelmans, S. en G. Petropoulos. (2020) Occupational change, artificial intelligence and the geography of EU 

labour markets, Working Paper 03/2020, Bruegel. 
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Horeca, retail en andere service managers Chauffeurs en operatoren van mobiele eenheden 
(motorvoertuigen, treinen, landbouw of industriële 
machines,…) 

Deze maatstaf voor automatisering wordt vervolgens gebruikt in een geaggregeerd kader waarin 
jobs zijn gegroepeerd in drie verschillende categorieën van vaardigheden: laag-, midden- en 
hooggeschoolde banen. De resultaten suggereren dat AI en Machine Learning andere effecten 
zullen hebben dan computer- en robottechnologieën, die een jobpolarisatie tot gevolg hebben 
met een vermindering van routinematige middengeschoolde jobs en een stijging van 
laaggeschoolde jobs. AI daarentegen zal naar grote waarschijnlijkheid niet alleen 
middengeschoolde jobs diepgaand beïnvloeden maar ook de laaggeschoolde werkgelegenheid. 
Bovendien zal, zij het minder blootgesteld aan het transformatieve karakter van AI en ML, ook 
het hooggeschoolde segment van de werkgelegenheid een niet verwaarloosbare impact 
ondervinden. De resultaten suggereren ook een toekomstige transformatie van werk. In midden- 
en laaggeschoolde jobs zullen AI-systemen de makkelijk automatiseerbare taken uitvoeren, 
terwijl de werknemers taken blijven uitvoeren die niet of moeilijk kunnen worden geautomatiseerd. 
Een hoog risico voor automatisering schept bovendien mogelijkheden voor nieuwe taken en jobs, 
zij het dat deze veelal hooggeschoold van aard zullen zijn. 

De denktank wijst er nog op dat het transformatieve karakter van AI en ML proactieve 
maatregelen vereist om de arbeidsmarkten te herstructureren. De beroepsbevolking moet worden 
voorbereid op de komende veranderingen en de efficiëntiewinsten van deze technologieën 
moeten worden benut. Landen met een hoge mate van arbeidsflexibiliteit, wetenschappelijk 
onderwijs van hoge kwaliteit en minder stringente productmarktregelingen hebben doorgaans 
hogere vaardigheids (higher skills) gerichte arbeidsstructuren en zijn daarom minder onderhevig 
aan arbeidsmarkteffecten ten gevolge van automatisering. 

Tot slot nog enkele zeer recente studies die erop wijzen dat (i) het gebruik van robots gepaard 
gaat met een toename van de totale werkgelegenheid en er geen bewijs is dat robots het aandeel 
van laaggeschoolde werknemers in Europa verminderen. Integendeel, het zijn de beter betaalde 
en hoger opgeleide werknemers die een substitutierisico lopen228; (ii) het voor de impact op de 
werkgelegenheid belangrijk is een onderscheid te maken tussen automatisering enerzijds dat 
menselijke arbeid vervangt bij zowel fysieke als cognitieve taken - vooral taken die voorspelbaar 
en routineus zijn - en AI anderzijds waar de relevantie van de technologie voor de werkplek 
minder over taken en meer over intelligentie gaat en  waarbij in plaats van 'routine' theoretisch 
meer interpersoonlijke taken worden vervangen zoals menselijke planning, probleemoplossing of 
perceptie. Beroepen die bij automatisering een risico lopen zijn bijvoorbeeld machinebedieners, 
voedselbereiders, kantoorbedienden of bezorgers. Activiteiten die relatief veilig lijken voor 
automatisering, zijn daarentegen: het management en de ontwikkeling van mensen; expertise 
toepassen bij besluitvorming, planning en creatieve taken; interactie met mensen; en het leveren 
van fysieke activiteiten en het bedienen van machines in onvoorspelbare fysieke omgevingen. In 
geval van AI lopen bijvoorbeeld beroepen als marktonderzoeksanalisten en 
marketingspecialisten ("planning en creatieve taken", "interactie met mensen"), 
verkoopmanagers ("management en ontwikkeling van mensen") en persoonlijke financiële 
adviseurs ("expertise toepassen bij besluitvorming") een risico. Ook white-collar beroepen die 

 
228  Klenert, D., Fernández-Macías, E., Antón, J., Do robots really destroy jobs? Evidence from Europe, Seville: 

European Commission, 2020, JRC118393. 
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zich toeleggen op voorspellende functies, staan bloot aan het disruptieve risico van AI. En 
daarmee liggen de parallellen tussen wat automatisering waarschijnlijk niet zal beïnvloeden en 
wat AI waarschijnlijk wel zal beïnvloeden, vrijwel perfect in lijn.229 Maar ook hier luidt de 
vaststelling dat er onzekerheid blijft over de effectieve impact op de werkgelegenheid.  

Carrièreverwachtingen van jongeren en de (toekomstige) arbeidsmarktvraag 
In een recent OESO-rapport230 wordt ingegaan op de problematiek van mismatch tussen vraag 
en aanbod op arbeidsmarkt en de carrièreverwachtingen van 15-jarige studenten. Een vraag die 
in het rapport wordt onderzocht is in welke mate de carrièrewensen van de jongeren tijdens de 
laatste 20 jaren gewijzigd zijn en in welke mate deze carrièredromen aansluiten bij de actuele en 
toekomstige arbeidsmarktvraag. Het onderzoek brengt aan het licht dat, ondanks de 
digitalisering, de opkomst van 3D-printing en de snelle ontwikkeling van artificiële ontwikkeling, 
de professionele voorkeuren van 15-jarigen in de geïndustrialiseerde wereld de voorbije twintig 
jaar amper veranderd zijn. Integendeel, er is sprake van een grotere carrièreconcentratie, 
hetgeen betekent dat het aandeel 15-jarigen dat kiest voor één van de top 10 carrièrepreferenties, 
is toegenomen. Deze tendens wordt in de hand gewerkt door de verwachtingen van jongens 
(concentratiestijging van 8,4 procentpunt tegenover 3,9 procentpunt bij de meisjes), van jongeren 
uit minder begunstigde milieus (concentratiestijging van 5,4 procentpunt tegenover 0,5 
procentpunt bij jongeren uit bevoorrechte milieus) en van jongeren met lagere PISA-scores in 
lezen (concentratiestijging van 5,5 procentpunt tegenover de 1,9 procentpunt voor de beste 
studenten), wiskunde en wetenschappen. 

 
229  Muro, M., Whiton, J. and Maxim, R., What jobs are affected by ai? Better-paid, better-educated workers face 

the most exposure, Brookings, November 2019. 

Gaynor, M., Automation and AI sounfd similar, but may have vastly different impacts on the future of work, 29th 
January 2020. 

230  OECD, Dream Jobs? Teenagers' Career Aspirations and the Future of Work, 2020. 
 



  

 Artificiële intelligentie: sociaal-economische verkenning  

 
 

 
221 

 

 

 

 

Figuur 98: Concentratie van de carrièreverwachtingen, 2000 – 2018 

 
De toegenomen concentratie in carrièreverwachtingen van jongeren doet de vraag rijzen in welke 
mate zij zich bewust zijn van de huidige beschikbare en toekomstige jobs. Daartoe worden in het 
rapport de carrièreverwachtingen vergeleken met jobs met een hoge (meer dan 50% kans) en 
lage risicograad op automatisering. Hoewel het risico varieert van land tot land, blijkt dat 
gemiddeld binnen de OESO 39% van de geciteerde jobs binnen de 10 tot 15 jaar het risico loopt 
op automatisering (idem voor België). 
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Tabel 13: Risico op automatisering van de geciteerde beroepen naar sociaaleconomische status, 2018 
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Tabel 14: Risico op automatisering van de geciteerde beroepen naar geslacht, 2018 
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Het onderwijs zou volgens de OESO hierop een antwoord moeten bieden door leerlingen kritisch 
te leren denken over de relatie tussen de arbeidsmarkt van de toekomst en de studierichting(en) 
die zij willen inslaan. Studenten moeten daarvoor een beeld krijgen van die arbeidsmarkt van de 
toekomst en actief carrièrebegeleiding krijgen. Kortweg gesteld, “students cannot be what they 
cannot see.” Het is hoe dan ook belangrijk dat jongeren goede instrumenten aangereikt krijgen 
om een professionele keuze te maken.  

Toegenomen aandacht voor complementariteit 
Er is ook aandacht voor complementariteit: niet zoveel mogelijk mensen vervangen door 
geavanceerde machines en robots, maar kiezen voor het model waarbij automatisering en 
digitalisering ten dienste staan van werkenden en daartoe mensen samen mét robotica 
productiever maken. Deze basisidee wordt ingegeven door studies231 die erop wijzen dat de 
industriële robots de afgelopen jaren geen banen hebben vernietigd of het 
werkgelegenheidsaandeel van laaggeschoolde werknemers in Europa hebben verminderd. 
Integendeel, de adoptie van robots is meestal positief geassocieerd met de totale 
werkgelegenheid. De Europese Commissie wil deze vaststelling aangrijpen door in te zetten op 
cobots, robots die werken naast of in interactie met mensen. Het wil op die manier de beste 
kwaliteiten van machines - kracht, uithoudingsvermogen, kwaliteit, consistentie, precisie, in staat 
zijn om een groot aantal gegevens te verwerken – koppelen aan de behendigheid, flexibiliteit en 
probleemoplossend vermogen van mensen. Europa start vanuit een sterke positie in robotica. 
Volgens een marktstudie van collaborative robots in 2017 was Europa verantwoordelijk voor het 
grootste marktaandeel, maar dreigt het te worden overtroffen door de regio Azië-Pacific in 2025. 
Het aantal samenwerkende robots is nog steeds zeer beperkt, vooral waar het fysieke 
samenwerking betreft, omwille van de unieke technologie.232  

Concrete voorbeelden van complementariteit 

Om het concept van complementariteit te verbreiden, zijn er uitzendbureaus die teams van 
mensen én robots uitlenen. De robot wordt ingeleend zoals een flexkracht wordt ingehuurd. Een 
voorbeeld hiervan is HOBIJ in Nederland dat bedrijven helpt om hun flexibiliteit op de werkvloer 
te verhogen, niet alleen door de inzet van flexkrachten, maar ook door de inzet van robots met 
operator. HOBIJ levert de getrainde operators, service en onderhoud, een samenwerkingspartner 
programmeert de robots. 

Het Vlaamse familiebedrijf Van Hoecke legt zich toe op functionele toepassingen van intensief 
gebruikte meubelonderdelen: vlot openen, sluiten, draaien en bewegen van scharnieren, lade- 
en klapdeursystemen. Het bedrijf focust op functioneel meubelbeslag voor kasten in keukens en 
badkamers, en voor andere meubels met een hoge gebruiksgraad. Lades worden op maat 
gemaakt en gemonteerd geleverd. Hiervoor werden twee Kuka-robots aangekocht die ervoor 
zorgen dat elke zestig minuten een lade van de band loopt, in één van de 46.000 miljard mogelijke 
variaties die klanten-keukenbouwers online kunnen ingeven. Nochtans leidde dit niet tot een 
verlies van arbeidsplaatsen. In de filosofie van het bedrijf worden automatisering en digitalisering 

 
231  Klenert, D, Fernández-Macías, E., Antón, J-I. Don't blame it on the machines: Robots and employment in 

Europe, in VOX CEPR Policy Portal, 24 February 2020.   
232  Vanderborght, B. Unlocking the potential of industrial human–robot collaboration. A vision on industrial 

collaborative robots for economy and society, European Commission, Publications Office of the European 
Union, 2020. 
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gezien als ondersteuning voor de werknemers. Het saai en repetitief werk wordt overgenomen 
door de robots waardoor de werknemers zich kunnen bezighouden met boeiender werk.233  

Er zijn anderzijds auteurs234 die meer kritische kanttekeningen plaatsen bij de toenemende mens-
robotsamenwerking en er onder meer op wijzen dat intelligente machines het werk stressvoller, 
gevaarlijker en slopend maken. Zo is bijvoorbeeld bij Amazon het beheer volledig 
geautomatiseerd. Bijna elk aspect van beheer in de magazijnen van het bedrijf wordt 
geregisseerd door software, van wanneer mensen werken tot hoe snel ze werken (elke 
werknemer heeft een "tarief", een bepaald aantal items dat hij per uur moet verwerken), en in 
hoeverre ze achterblijven op het schema. Niet zozeer de fysieke moeilijkheid van het werk zelf 
maakt het werk zwaar, wel het automatisch afgedwongen tempo van het werk. 

COVID-19 versterkt werkgelegenheidseffecten van AI en automatisering 
COVID-19 geeft een nieuwe dimensie aan het debat. Recente schattingen van het IMF geven 
aan dat 97,3 miljoen personen, ruwweg 15% van de beroepsbevolking in de 35 onderzochte 
landen, risico lopen ontslagen te worden omwille van de coronacrisis.235 

Robotisering en automatisering gebeurt in vlagen, vooral onder invloed van economische 
schokken in crisistijden. Mensen worden relatief duurder omdat de inkomsten van bedrijven snel 
afnemen. Op zulke momenten worden minder geschoolde werknemers vervangen door 
technologie en hoger geschoolde werknemers, wat de arbeidsproductiviteit en de kansen op een 
banenloos herstel verhoogt naarmate de recessie afneemt. Uit het WEF ‘Future of the jobs 2020’-
rapport blijkt dat 84% van de ondernemingen de automatisering van hun werkprocessen versnelt 
en het afstandswerken uitbreidt. Daarbij geeft een significante 50% van de ondernemingen aan 
dat ze klaar zijn om de automatisering van jobs te versnellen.  

Uit onderzoek236 blijkt dat de beroepsgroepen die het hardst getroffen worden door de 
coronacrisis in sterke mate overeenkomen met de beroepsgroepen die gevoelig zijn voor 
automatisering, in het bijzonder de categorie van lager opgeleide werknemers. In die zin bootst 
COVID-19 de effecten van automatisering na door een productiviteitskloof aan het licht te brengen 
die gelieerd is aan het opleidingsniveau van de werknemer. Aangezien de angst voor recessies 
door virussen zal toenemen, zal de eruit voortvloeiende automatiseringsimpuls waarschijnlijk de 
meest "routinematige" beroepen beïnvloeden - banen in bijvoorbeeld sectoren als productie, 
foodservice en transport. Elke crisis zal waarschijnlijk een nieuwe periode van structurele 
verandering op de arbeidsmarkt en de vraag naar vaardigheden met zich meebrengen. Als de 
huidige recessie nog een tijdje aanhoudt, kan dit bedrijven in de horeca, detailhandel en 
administratief werk ertoe aanzetten hun activiteiten te herstructureren in de richting van meer 
gebruik van technologie en hoger opgeleide werknemers. 

 
233  De Tijd, We moeten mensen leren te veranderen, 22 februari 2020. 
234  Dzieza, J. How hard will the robots make us work?, The Verge, 27 February 2020. 
235  WEF, The Future of jobs Report, October 2020. 
236  McKinsey & Company, COVID-19 and jobs: Monitoring the US impact on people and places, April 2020. 

 MacDonald, K. and Patrinos, H. A., What will automation do to the labor market if education quality doesn’t 
improve? COVID-19 offers a preview, World Bank Blogs, June 26 2020. 

 World Bank Group, Which Jobs Are Most Vulnerable to COVID-19? What an Analysis of the European Union 
Reveals (English), Research & Policy Briefs no. 34, Washington, D.C., May 11 2020. 
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Een wereldwijd onderzoek van McKinsey&Company237 onder 800 leidinggevenden bevestigt dat 
COVID-19 de impact van automatisering en digitalisering op de arbeidsmarkt versterkt. Door de 
strenge lockdownmaatregelen die bij de uitbraak van de pandemie werden ingevoerd, is de 
acceptatie van digitaliserings- en automatiseringstechnologieën in een ongekend tempo versneld. 
Digitale transformaties werden in een mum van enkele weken doorgevoerd daar waar dit in 
normale omstandigheden maanden of zelfs jaren zou gevraagd hebben. 85% van de 
respondenten geeft aan dat hun onderneming de implementatie van technologieën die de 
interactie en samenwerking tussen werknemers digitaal mogelijk maken, zoals videoconferenties 
en filesharing, enigszins of sterk heeft versneld. Verder blijkt dat 67% van de ondernemingen hun 
automatiseringsprocessen en de toepassing van AI hebben versneld, waaronder robotica, 
autonome voertuigen en AI-gestuurde software die workflowverwerking kan uitvoeren. Het 
gebruik van dergelijke technologieën maakt contactloze klantinteractie mogelijk in een periode 
waarin menselijk contact wordt ontmoedigd en vergroot de veerkracht door de afhankelijkheid 
van virusgevoelige medewerkers te beperken. Aanbieders van clouddiensten, zoals Amazon en 
Alibaba, hebben plannen aangekondigd om de investeringen in clouddiensten aanzienlijk op te 
voeren, een indicatie dat ze een grotere vraag verwachten in verband met veranderingen op de 
werkplek na COVID-19. Ongeveer de helft van de ondervraagden meldt een toenemende 
digitalisering van klantkanalen, bijvoorbeeld via e-commerce, mobiele apps of chatbots. Zo'n 35% 
heeft zijn toeleveringsketens verder gedigitaliseerd. 

Figuur 99: Versnelling van de implementatie van de digitalisering en automatisering gedurende COVID-19 

 
Uit het onderzoek blijkt ook dat de acceptatie van automatisering en AI het hoogst was bij 
ondernemingen die een grote verschuiving naar werken op afstand hebben doorgevoerd sinds 
het uitbreken van COVID-19. 80% van de ondernemingen waarvan het merendeel van de 
werknemers tijdens de pandemie op afstand werkte tegenover 51% van de ondernemingen waar 
dit slechts beperkt gebeurde, pasten meer automatisering toe. 

 
237  McKinsey & Company, What 800 executives envision for the postpandemic workforce, September 23 2020. 
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Tevens blijkt uit het onderzoek dat 35% van de ondernemingen door de toegenomen 
automatisering onder invloed van COVID-19 nood heeft aan meer gespecialiseerd personeel in 
automatisering, AI en robotica. 

Figuur 100: Domeinen met toegenomen aanwervingen sinds het begin van de coronacrisis (in % van 
respondenten) 

 
Het WEF ‘Future of the jobs 2020’-rapport meldt dat, bij afwezigheid van proactieve maatregelen, 
de ongelijkheid op de arbeidsmarkt zal verscherpt worden door de dubbele impact van de 
technologische ontwikkelingen en de pandemische recessie. Lage inkomens, vrouwen en jongere 
werknemers werden in de eerste golf van de pandemie harder getroffen door de economische 
krimp. In vergelijking met de financiële crisis van 2008 is, in het bijzonder voor de mensen met 
lagere opleidingsniveaus, de impact van COVID-19 veel indringender waardoor de ongelijkheid 
wordt verdiept. De Wereldbank schat dat 88 tot 115 miljoen mensen in 2020 weer in extreme 
armoede (met minder dan $1,90 per dag rondkomen) kunnen vervallen ten gevolge van de 
coronarecessie. In 2021 zal dat aantal aandikken tot 150 miljoen mensen.238   

12.3 Impact op competenties 
In het komende decennium wordt volgens een artikel op een OESO-forum239 verwacht dat, als 
gevolg van de groei van automatisering, de banen van naar schatting 94 miljoen werknemers in 
Europa ingrijpend zullen veranderen. Ongeveer 21 miljoen van hen zullen daardoor van beroep 
moeten veranderen. Reeds vóór de COVID-19-pandemie maakte de omvang van deze 
automatiseringsuitdaging duidelijk dat er een grote impuls nodig was om werknemers nieuwe 
vaardigheden aan te leren of om de bestaande vaardigheden te upgraden. De coronacrisis heeft 
de aanpak van deze uitdaging alleen maar urgenter gemaakt. 

 
238  World Bank, COVID-19 to Add as Many as 150 Million Extreme Poor by 2021, October 7, 2020. 
239  Lund, S., Addressing Europe’s reskilling challenge, Inclusive growth, OECD Forum virtual event: Shaping the 

future of work, 15 September 2020. 
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Digitale en AI-vaardigheden 
Sommige jobs zullen in de toekomst omwille van digitalisering overbodig worden en andere, 
nieuwe taken, jobs en ontwikkelingsmogelijkheden zullen ontstaan. Door toenemende 
automatiseringsmogelijkheden en technologische doorbraken zal het grootste deel van de 
beroepen en jobcategorieën echter niet zozeer in hun geheel verdwijnen, maar zal vooral de 
taakinhoud ervan sterk wijzigen, aangezien de technologie een deel van de taken van bepaalde 
beroepen zal overnemen. Dus, wellicht belangrijker dan de vraag ‘zal digitalisering jobs kosten of 
opleveren?’ is de vraag hoe de jobs van de toekomst er dan juist zullen uit zien? 

Digitalisering veroorzaakt grote wijzingen in de vereiste vaardigheden om beroepen uit te oefenen 
Ict-vaardigheden zijn daarbij het meest voor de hand liggend. Het aanleren en onderhouden ervan 
is vanuit economische invalshoek cruciaal, aangezien uit economisch onderzoek blijkt dat 
personen met beter ontwikkelde digitale vaardigheden ook hogere lonen krijgen240 en er bijna een 
één-op-één relatie bestaat tussen e-vaardigheden en concurrentievermogen241. Een 
achtergrondpaper van de OESO242 geeft aan dat het toenemend gebruik van digitale (ICT) 
technologieën op het werk de vraag naar nieuwe vaardigheden doet toenemen volgens drie 
sporen: (i) ict-gespecialiseerde vaardigheden om te programmeren, applicaties te ontwikkelen en 
netwerken te beheren; (ii) ict-generieke vaardigheden om dergelijke technologieën te gebruiken 
voor professionele doeleinden; en (iii) ict-complementaire vaardigheden om nieuwe taken uit te 
voeren die geassocieerd zijn met het gebruik van ict op het werk, zoals informatiewaarneming en 
–verwerking, zelfstudie en -ontplooiing, probleem oplossend vermogen en communicatie. 

De transformatie van de bestaande jobs en het ontstaan van nieuwe banen vergt aangepaste 
vaardigheden die, zeker op korte termijn, kunnen leiden tot een toenemende vaardigheidskloof 
en/of -mismatch van arbeidsvraag en -aanbod. Onderzoek van EY243 bestempelt het gebrek aan 
digitale vaardigheden als een risico voor de toekomstige groei van Europa. Ondernemingen in 
Europa worstelen met de zoektocht naar de vereiste talenten, in het bijzonder op het vlak van 
cybersecurity (48% van de respondenten), AI&robotica (48% van de respondenten) en big data 
(47% van de ondernemingen). Net deze vaardigheden zijn cruciaal zijn voor de digitale 
transformatie van een onderneming.  

 
240  Falck, O., A. Heimisch and S. Wiederhold (2016), “Returns to ICT Skills”, OECD Education Working Papers, 

No. 134, OECD Publishing, Paris. 
241  Titan, E., Burciu, A., Manea, D. and Ardelean, A. (2014), ‘From traditional to digital: the labour market demands 

and education expectations in an EU context’, Procedia Economics and Finance, 10: 269 – 274. 
242  Working Party on Measurement and Analysis of the Digital Economy. Skills for a digital World. Background 

Paper for Ministerial Panel 4.2. Directorate for Sciende, Technology and Innovation, Committee on Digital 
Economy Policy, DSTI/ICCP/IIS(2015)10/FINAL, 25 May 2016 

243  EY, Building a better working Europe, EY’s Attractiveness Survey, 18 December 2018. 
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Figuur 101: gebrek aan digitale vaardigheden (% van het aantal respondenten) 

  

Reeds vóór de huidige crisis hadden opkomende technologieën en nieuwe manieren van werken 
een impact op de jobs en de vereiste vaardigheden. In 2017 schatte het McKinsey Global 
Institute244 dat tegen 2030 maar liefst 375 miljoen werknemers – 14% van de wereldwijde 
beroepsbevolking – van beroep zouden moeten veranderen of nieuwe vaardigheden aanleren 
onder invloed van automatisering en AI. Een wereldwijde survey wees uit dat 87% van de 
Exutives en managers aangaf nu al in hun onderneming te kampen hebben met een 
vaardighedenkloof of dit alleszins binnen de 5 jaar te verwachten.245 Een meer recente studie van 
McKinsey & Company246 bevestigt dat de nieuwe automatiseringsrevolutie met AI de komende 
jaren een grote impact zal hebben op de werkgelegenheid, waardoor de overgrote meerderheid 
van de werknemers nieuwe vaardigheden zal moeten ontwikkelen. 

Het tekort aan geschikte vaardigheden doet zich gevoelen in de beroepen van de toekomst en 
belemmert de verdere adoptie van nieuwe technologieën. Functies die erg gegeerd zijn maar 
moeilijk ingevuld raken zijn data-analisten en -wetenschappers, AI- en Machine Learning-
specialisten en software- en applicatie-ontwikkelaars.247 

Het WEF brengt ook de vaardighedenkloof in kaart van werknemers die de laatste vijf jaar de 
overgang gemaakt hebben naar een job/functie binnen de data en AI-cluster. De kloof  is zeer 
groot voor data-wetenschappen, AI, natuurlijk spraakverwerking, cloud computing en 
signaalverwerking.  

 
244  McKinsey Global Institute (McKinsey & Company), Jobs lost, jobs gained: What the future of work will mean for 

jobs, skills, and wages, November 28 2017. 
245  McKinsey & Company, Beyond hiring: How companies are reskilling to address talent gaps, February 12 2020. 
246  McKinsey & Company, Building the vital skills for the future of work in operations, August 7 2020. 
247  WEF, The Future of the jobs Report 2020, October 2020. 
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Figuur 102: Vaardighedenkloof bij de overgang naar een ‘nieuwe’ job 

 
Ook een Linkedln248 rapport belicht de kleinere omvang van Europa’s AI talentenpool. Uit dit 
rapport blijkt dat Europa internationaal achterop loopt op het vlak van AI-talent. De VS stellen 
tweemaal zoveel AI-vaardige personen te werk dan de EU, alhoewel hun beroepsbevolking 
slechts half zo groot is. Daarbij komt dat de helft van het Europees AI-talent geconcentreerd is in 
drie EU-lidstaten, zijnde het VK (een aandeel van 24% van de totale Europese AI-talentenvijver) 
Duitsland (14%) en Frankrijk (12%). Vergelijkt men het aandeel in de AI-talentenpool met het 
aandeel in de beroepsbevolking dan blijken Ierland, Finland, Cyprus, Luxemburg, Zweden en 
Nederland het verhoudingsgewijs goed doen in het aantrekken en ontwikkelen van AI-talenten. 

Generieke en vaktechnische vaardigheden 
Om de inzetbaarheid van individuen te verhogen is het bovendien steeds belangrijker om - naast 
vaktechnische vaardigheden - de meer generieke (beroeps)vaardigheden op peil te houden 
(“double-deep skills”), flexibel te zijn en een open leerhouding te hebben.249 Generieke 
vaardigheden, en dan in het bijzonder de ‘soft skills’, zullen in de toekomst belangrijk blijven voor 
de uitvoering van taken waarin de menselijke inbreng nodig is. Dergelijke vaardigheden 
vergemakkelijken namelijk de overgang naar andere functies binnen bedrijf of een nieuwe baan 

 
248  Linkedin Economic Graph, AI talent in the European labour market, November 2019 
249  Valsamis, D., De Coen, A., & Vanoeteren, V. (2016). Employment and skills aspects of the digital single market 

strategy. Long briefing note for the European Parliament. Brussel: IDEA Consult. 
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elders. Men spreekt ook wel over de zogenaamde T-shaped skills 250 251. Deze skills impliceren 
dat een werknemer in het digitale tijdperk niet enkel bedreven moet zijn in zijn vaktechnisch 
domein, maar tevens moet beschikken over bredere generieke vaardigheden zoals 
communicatieve, probleemoplossende en last but not least digitale vaardigheden. Vanwege de 
snelle veroudering van kennis en vaardigheden blijven investeringen in scholing evenzeer 
belangrijk voor het up-to-date blijven, omscholen en bijscholen. Van minstens net zo groot belang 
is het versterken van effectieve vormen van leren op de werkplek. Dat kan zijn door vormen van 
informele scholing, learning-by-doing, maar ook taakroulatie en bewuste aandacht voor 
talentontwikkeling. Basisvaardigheden, digitale geletterdheid alsook sociale en emotionele 
vaardigheden zijn cruciaal voor het effectief gebruik van digitale technologieën. 

In het ‘Future of the jobs 2018’-rapport van het World Economic Forum werd gekeken naar 
competenties die West-Europa tegen 2022 extra nodig zal hebben onder invloed van nieuwe 
technologische ontwikkelingen zoals AI. Tot deze trending competenties horen 
vaardighedengroepen zoals probleemoplossend vermogen, kritisch denken, technologie design 
en programmatie, en creativiteit. Het WEF-rapport uit 2020 bevestigt deze vaststelling 
grotendeels en geeft aan dat ondernemingen bijvoorbeeld ook self-management (persoonlijke 
ontwikkeling: actief leren, weerbaarheid, stressbestendigheid en flexibiliteit) hoog inschatten. 
Belangrijke specifieke vaardigheden zijn onder meer analytisch denken en innoveren, active 
learning en learning strategies, complexe probleemoplossing, kritisch denken en analyseren, 
creativiteit, originaliteit en initiatief, leiderschap en sociale invloed, technologie gebruik, design en 
programmering, weerbaarheid, stressbestendigheid en flexibiliteit.  

Figuur 103: Het relatieve belang van vaardighedengroepen in 2025 (WEF) 

 

 
250  Vandekerckhove, S., Meylemans, L., Lenaerts K. & Struyven, L. Nieuwe meerwaardeketens kwantitatief 

onderzocht. Een onderzoek naar de veranderende competentienoden in innovatieve bedrijfsnetwerken. HIVA-
KULeuven, 2019. 

251  Het concept van T-vormige vaardigheden of T-vormige personen is een metafoor die wordt gebruikt om de 
vaardigheden van personen in het personeelsbestand te beschrijven bij een aanwerving. De verticale balk op 
de letter T staat voor de diepte van gerelateerde vaardigheden en expertise in een enkel veld, terwijl de 
horizontale balk het vermogen is om over disciplines heen samen te werken met experts op andere gebieden 
en om kennis toe te passen op andere expertisegebieden. 
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Tabel 15: De top 15 vaardigheden voor 2025 (WEF) 

 
Een studie van McKinsey Global Institute252 reveleert dat Europa – en ook België - nu reeds te 
kampen heeft met een aanbodtekort van nieuwe vereiste vaardigheden zoals sociale en 
emotionele skills en geavanceerde cognitieve/technologische vaardigheden. Het vraagoverschot 
zou in 2030 zelfs kunnen oplopen tot 10% van de totale beroepsbevolking. 

 
252  McKinsey Global Institute, Notes from the AI frontier. Tackling Europe’s gap in digital and AI, february 2019. 
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Figuur 104: Nettovraag naar vereiste skills 

 

Upskilling en reskilling 
Het belang van digitale vaardigheden, of liever de vaststelling van de omvang van het tekort eraan 
op de arbeidsmarkt, doet de aandacht van ondernemingen verleggen naar de opleiding en 
upskilling van het personeelsbestand.253  

 
253  EY, Building a better working Europe, EY’s Attractiveness Survey, 18 December 2018. 
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Figuur 105: Maatregelen om uitdagingen ivm digitale skills aan te pakken 

 
Ook de versnelde automatiseringsrevolutie onder invloed van COVID-19 pandemie speelt een 
rol. Bedrijven worden geconfronteerd met een nieuwe manier van werken, gekenmerkt door 
fysieke afstand tot de werkplaats, en grote veranderingen in het gedrag en voorkeuren van 
klanten. De relance dwingt ondernemingen om hun activiteiten strategisch te herbekijken in 
functie van het nieuwe ‘normaal’. Productiebedrijven herconfigureren hun toeleveringsketens en 
productielijnen. Dienstenondernemingen leggen (nog meer) de nadruk op digitale klanttrajecten 
en contactloze operaties. Deze veranderingen hebben aanzienlijke gevolgen voor de vereiste 
vaardigheden en capaciteiten van het personeel die met nieuwe tools moeten leren omgaan om 
het thuis- en afstandswerken alsook het veranderende werk op de werkvloer met gewijzigde 
gezondheids- en veiligheidsvereisten onder de knie te krijgen. Volgens McKinsey & Company 
vereist ‘the future of work’  bijscholing (upskilling) waarbij het personeel nieuwe vaardigheden 
opdoet om de huidige functies te kunnen blijven vervullen en omscholing (reskilling) waarbij het 
personeel vaardigheden verwerft om andere of compleet nieuwe functies te kunnen uitoefenen. 
Vooral in operationeel intensieve sectoren, zoals maakindustrie, financiën en verzekeringen, 
transport en detailhandel en operationeel gerelateerde jobs zoals onderhoud, claimverwerking, 
facilitair management, eerstelijns klantendiensten en orderverwerking (order picking) in 
magazijnen zal de uitdaging van omscholing acuut zijn: 39 tot 58% van de wereldwijde 
activiteiten/taken in operationeel intensieve sectoren kunnen door de huidige technologieën 
geautomatiseerd worden. Dat is 1,3 keer zo veel als het automatiseringspotentieel van 
activiteiten/taken in andere sectoren.  
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Figuur 106: Technologisch automatiseerbare activiteiten volgens sector, in % van totale activiteiten 

  

Het WEF254 schat dat ongeveer 40% van de werknemers nood heeft aan een omscholing tot 6 
maanden. 94% van de ondernemingen geeft aan te verwachten dat werknemers nieuwe 
vaardigheden tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden (zogeheten training-on-the-job) 
zullen opdoen. 66% van de ondernemingen verwacht dat de investeringen in up- en reskilling 
binnen het jaar rendement zullen opleveren. Deze tijdshorizon dreigt in de context van de huidige 
economische crisis niettemin voor heel wat ondernemingen te lang te zijn en bijna 17% is onzeker 
over rendement op hun opleidingsinvestering. Ondernemingen verwachten gemiddeld om- en 
bijscholing aan te bieden aan 73% van hun werknemers tegen 2025. Nochtans kan het 
engagement van de werknemers beter: slechts 42% van de werknemers zou de aangeboden 
mogelijkheden aangrijpen. 

De wijzigende competentieprofielen stellen zowel de werkgever als de werknemer voor nieuwe 
uitdagingen. Bedrijven moeten de juiste vaardigheden aantrekken om hun geautomatiseerde 
uitrusting en digitale processen te ontwikkelen, beheren en onderhouden en moeten de jobs 
invullen die niet door machines kunnen uitgevoerd worden. Werknemers moeten over de 
vaardigheden beschikken die hen toegang verschaffen tot de arbeidsmarkt. In Europa en de VS 
wordt verwacht dat automatisering de vraag naar fysieke en manuele vaardigheden voor 
repetitieve en voorspelbare taken de komende tien jaar met bijna 30% zal doen afnemen en de 
vraag naar basisvaardigheden voor lezen en schrijven met bijna 20%. Daarentegen zal de vraag 

 
254  World Economic Forum, The future of jobs report 2020, October 2020. 
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naar technologische vaardigheden (zowel coderen als interageren met technologie) met meer 
dan 50% toenemen en de behoefte aan complexe cognitieve vaardigheden met een derde. De 
vraag naar sociale en emotionele vaardigheden van hoog niveau, zoals initiatief nemen, 
leiderschap en ondernemerschap, zal naar verwachting eveneens met meer dan 30% toenemen. 

Figuur 107: De impact van automatisering op de vereiste competenties 

 
Het belang van upskilling en reskilling van personeel wordt ook in een studie van PwC255 
beklemtoond. Werkprocessen kunnen snel veranderen en er is al snel sprake van achterstand 
als werknemers en bedrijven deze veranderingen niet adopteren en ermee leren omgaan. Er is 
heel veel geïnvesteerd in upskilling-programma's om medewerkers digital fit te maken, maar zij 
moeten ook gestimuleerd worden om wendbaar te zijn. Het betreft met andere woorden het 
aanleren van een nieuwe soort mindset. Upskilling gebeurt veelal vanuit de bedrijfsstrategie: als 
werknemers tijdig nieuwe vaardigheden aanleren of op de juiste manier worden omgeschoold, 
treedt er op termijn een concurrentievoordeel op. Toch zijn bedrijven soms terughoudend omdat 
ze niet direct resultaat terugzien van upskilling- of reskilling-investeringen. Bovendien is het 
belangrijk om werknemers mee te nemen in de veranderingen die worden doorgevoerd. Als 
upskilling of omscholing louter worden doorgevoerd vanuit de bedrijfsstrategie, wordt het voor 
sommige werknemers een lastig verhaal om te omarmen. Transparantie en betrokkenheid 
moeten voorkomen dat angst op de werkvloer voor eventueel baanverlies gaat overheersen. 
Werknemers moeten  enthousiast worden gemaakt en vroegtijdig worden meegenomen bij de 
gemaakte plannen. 

Uit het Talent Trends 2020 rapport blijkt dat upskilling-programma’s meer opleveren dan alleen 
maar vaardigheden. Een sterkere bedrijfscultuur en werknemersbetrokkenheid (41% van de 
CEO-respondenten), een hogere productiviteit (30% van de CEO’s) en ondernemersgroei (26%), 
het aantrekken en behouden van talenten (28%), een groter innovatievermogen en versnelde 
digitale transformatie (30%) en het verkleinen van de vaardighedenkloof en mismatches (20%) 
zijn voordelen die gepaard gaan met het introduceren en toepassen van upskilling-programma’s. 
Bedrijven die op dat vlak voorlopers zijn, halen er overigens meer profijt uit. 

 
255  PwC, Talent Trends 2020. Upskilling: Building confidence in an uncertain world, Findings from PwC’s 23rd 

Annual Global CEO Survey, 2020. 
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Figuur 108: Voordelen van upskilling-programma’s 

 
 

De OESO wijst er nog op dat de digitale technologieën ook nieuwe opportuniteiten creëren voor 
de ontwikkeling van vaardigheden (zie hoofdstuk impact op onderwijs). Als voorbeeld verwijst de 
OESO naar de ‘Massive Online Open Courses (MOOCs)’ en ‘Open Educational Resources 
(OER)’ die de leermethoden modificeren en een ruimer publiek gedurende meer flexibele uren 
toegang geven tot kwaliteitsbronnen, ook in het formele onderwijs- en opleidingscircuit. Big data 
analyses kunnen eveneens arbeidsmarktinformatiesystemen complementeren met een meer 
getimede en precieze monitoring van wijzigingen in de vraag naar vaardigheden met het oog op 
aanpassingen in opleidingen en activering. 

Levenslang leren 
Boven werd reeds uitvoerig betoogd dat digitalisering en AI leiden tot wijzigende 
competentieprofielen die meer en meer een combinatie van generieke en vakspecifieke 
vaardigheden omvatten.  Door de snelheid van digitale en andere technologische ontwikkelingen 
neemt de houdbaarheidsdatum van vaardigheden en diploma’s immers sterk af en is permanente 
bijscholing en upgrading een must. Levenslang leren, zowel ‘on the job’ als ‘in-between jobs’ via 
onder meer het volwassenonderwijs, draagt bij tot het aanscherpen van competenties en het 
aanleren van nieuwe vaardigheden, waardoor het aanpassingsvermogen van burger en 
werknemer) in een snel veranderende wereld versterkt worden. Gelet op het belang van 
levenslang leren, ook in de context van AI, wordt in deze rubriek dieper ingegaan op de 
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participatie aan levenslang leren. In het bijzonder wordt gefocust op de positionering van 
Vlaanderen.  

Uit het OESO skills strategie rapport256 voor Vlaanderen blijkt dat 51% van de volwassenen niet 
betrokken waren bij levenslang leren, tegenover 32-42% in andere sterk257 presterende OESO-
landen zoals Finland, Denemarken, Nederland en Canada. Bovendien vertonen verschillende 
andere internationale onderzoeken over volwasseneneducatie gelijkaardige participatiepatronen, 
met inbegrip van de Labour Force Survey en de Adult Education Survey. Een van de oorzaken 
van de lage participatiegraad is het relatief grote aandeel van de bevolking dat niet geïnteresseerd 
is om deel te nemen aan levenslang leren: 82% tegen gemiddeld 76% voor alle OESO-/PIAAC-
landen en 62% voor een land met topprestaties zoals Nieuw-Zeeland. Vlaanderen hangt samen 
met Tsjechië, Italië, Griekenland, Polen, Slovakije en Turkije onderaan de ranglijst in termen van 
“leerbereidheid” van werknemers. Een opvallende vaststelling258 is ook dat een kwart van de 
Vlaamse volwassenen niet wil deelnemen aan opleiding omdat ze denken er geen nood aan te 
hebben. Bij sommige groepen – zoals kortgeschoolden, 55-plussers en niet-beroepsactieven – 
loopt dit aandeel op tot bijna 40%. 

Figuur 109: De bereidheid in % om deel te nemen aan formele en/of niet formele opleiding bij 25-64 jarigen, 
2012/2015 

 

 
256  Met het OESO skills strategy project  begeleidt de Organisatie voor Economische Samenwerking en 

Ontwikkeling (OESO) landen met hun strategie voor het opbouwen, onderhouden en inzetten van het eigen 
menselijk kapitaal om tewerkstelling en economische groei te stimuleren, en om sociale inclusie en participatie 
te verhogen. Vlaanderen was de tiende regio waar de OESO dit proces ondersteunde, na onder meer 
Nederland, Noorwegen, Portugal, Italië en Slovenië. Het startschot voor het Vlaamse OESO-project werd 
gegeven in januari 2018. Gedurende een heel jaar analyseerde een team van OESO-experts het Vlaamse 
beleid inzake levenslang leren en volwasseneneducatie. Dit resulteerde in een lijvig diagnoserapport (OECD, 
2019) dat in januari 2019 werd voorgesteld in het Vlaams Parlement: OECD (2019), OECD Skills Strategy 
Flanders: Assessment and Recommendations, OECD Skills Studies, OECD Publishing, Paris. 

257  Het OESO Skills Strategy Dashboard geeft een overzicht van de relatieve prestaties van landen voor de drie 
pijlers van de OESO Skills Strategy: relevante competenties ontwikkelen, het competentieaanbod activeren en 
de beschikbare competenties effectief benutten. Voor elke pijler bestaan er een aantal indicatoren die een 
momentopname van de prestaties van elk land geven. In vergelijking met andere geografisch nabijgelegen 
landen van de Europese Unie toont het dashboard aan dat Vlaanderen goed presteert op de meeste gebieden. 

258  SERV, Advies over Verkenning individuele leerrekening, Brussel, 19 oktober 2020. 
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Bron: OECD skills Strategy Flanders 

In 2019 nam 8,6% van de Vlamingen van 25 tot 64 jaar deel aan een opleiding (binnen of buiten 
het reguliere onderwijs) tijdens de referentieweek en de 3 voorgaande weken van de bevraging 
(de referentiemaand). In de periode 2006-2019 schommelde de opleidingsdeelname telkens 
tussen 7% en 9%, terwijl in het Pact 2020 15% deelname als doelstelling naar voor werd 
geschoven. 

Figuur 110: Opleidingsdeelname (reguliere of buiten reguliere onderwijs) bij 25-64 jarigen in de voorbije vier 
weken in Vlaanderen, de andere Belgische gewesten en de EU27, 2019 

 
Bron: EAK Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium), LFS Eurostat, bewerking Steunpunt Werk en 
Statistiek Vlaanderen 

In het Vlaamse Gewest (8,6%) namen in 2019 meer 25-64-jarigen deel aan een opleiding dan in 
het Waalse Gewest (6,6%), maar minder dan in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (10,7%). 
In de Europese Unie (EU27) volgden in 2019 gemiddeld 10,8% van de inwoners een opleiding. 
Dat aandeel ligt hoger dan in het Vlaamse Gewest. Tussen de EU-landen zijn er grote verschillen. 
Zo neemt in Zweden 34,3% deel aan een opleiding. In Roemenië gaat het om 1,3%. Tegenover 
de Scandinavische landen (Zweden 34,3%, Finland 29% en Denemarken 25,3%), Estland 
(20,2%), Nederland (19,5%), Frankrijk (19,5%) en Luxemburg (19,1%) is de achterstand groot. 

In 2019 was er in Vlaanderen weinig verschil tussen de participatie van mannen en vrouwen aan 
een opleiding tijdens de referentiemaand. Bij mannen ging het om 8,0%, bij vrouwen om 9,1%. 
Naar leeftijd is de opleidingsdeelname het hoogst bij de jongste leeftijdsgroep: 13,2% van de 25- 
tot 34-jarigen nam deel aan een opleiding tegenover 9,4% bij de 35- tot 49-jarigen en 5,1% bij de 
50- tot 64-jarigen. Naar onderwijsniveau is er een duidelijk verschil: hooggeschoolden (13,9%) 
participeren veel vaker dan laaggeschoolden (3,2%) en middengeschoolden (5,7%) aan een 
opleiding. Ook naar socio-economische positie zijn er verschillen in opleidingsdeelname. 
Werklozen (12,9%) nemen het vaakst deel, meer dan de werkenden (8,9%). De groep niet-
beroepsactieven (personen die niet werken en die ook niet actief op zoek zijn naar een job) volgen 
het minst vaak een opleiding (7,0%). 
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Figuur 111: Opleidingsdeelname tijdens afgelopen 4 weken van de bevolking van 25 tot 64 jaar naar 
achtergrondkenmerken, Vlaams Gewest, 2019 (in %) 

 
Bovenstaande cijfers peilen naar de opleidingsdeelname gedurende de afgelopen vier weken. 
Deze periode is kort. Wanneer gevraagd wordt naar wie een opleiding volgde in de afgelopen 12 
maanden, stijgt de opleidingsdeelname tot 23,0% in 2019. Dat aandeel ligt hoger dan in 2006 
(20,5%). Een recente studie van Randstand259 schat de opleidingsdeelname hoger in. Levenslang 
leren is volgens Randstad nu al een realiteit in de samenleving, vooral op de werkvloer. Uit het 
onderzoek blijkt dat gemiddeld 41% van de bevolking (18 tot 65-jarigen) jaarlijks minstens aan 
één opleiding deelneemt (zowel werk- als niet-werkgerelateerd). Wanneer de socio-economische 
positie van de deelnemers onder de loep wordt genomen, blijkt dat de helft van de werkenden 
het voorbije jaar minstens één opleiding volgden, bij werkzoekenden daalt dit aandeel naar 35% 
en bij niet-werkenden (niet-actieven, huisvrouwen en -mannen, zieken) naar 19%. De 50% 
werkenden in de studie van Randstad ligt dicht in de buurt van het cijfer van 45,2% (van de 25 
tot 64-jarigen) dat de Adult Education Survey van Eurostat in 2016 vooropstelde. België scoort 
m.a.w. gemiddeld in Europa. Enige nuancering dat België inzake levenslang leren ondermaats 
scoort, is dus gewettigd. Niettemin klopt het dat België ook voor de referentieperiode van één jaar 
het minder goed doet dan de buurlanden of landen met een vergelijkbare kwalificatiestructuur 
zoals Zweden (63,8%), Zwitserland (69,1%) Nederland (64,1%), het VK (52,1%), Frankrijk 
(51,3%), Duitsland (52%) …. Volgens Randstad is de reden voor het verschillende resultaat 

 
259  Randstad, Wie werkt, leert. Levenslang leren doorgelicht, maart 2020. 
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tussen de Eurostat Workforce Survey waarbij deelname aan opleidingen gedurende de voorbije 
vier weken wordt gemeten en België steevast onder het Europese gemiddelde scoort en de Adult 
Education Survey van Eurostat (en de Randstad-studie) waarbij vertrokken wordt van een 
langlopende periode van een jaar, dat men in België minder langer lopende opleidingen volgt. 
Wie een korte opleiding volgt heeft statistisch een grote kans dat deze niet in de periode van vier 
weken valt voorafgaand aan de enquête. Bij wie een lange opleiding volgt, is deze kans 
logischerwijze veel groter. Het verschil tussen korte en langere opleidingen vervalt uiteraard als 
een langlopende periode van bijvoorbeeld een jaar als uitgangspunt wordt genomen. Het blijft, 
zoals gezegd, niettemin een feit dat België ook voor lang lopende opleidingen een achterstand 
vertoont met de buurlanden.  

Figuur 112: Aandeel dat de voorbije 12 maanden een opleiding heeft gevolgd, 2016 

 
Bron: Eurostat (2016), Adult Education Survey 

Een studie van de OESO260 wijst uit dat deelname van werknemers, actief in jobs die in 
aanmerking komen voor automatisering, beduidend lager ligt. De deelname van werknemers met 
volledig automatiseerbare jobs aan inhouse-opleidingen ligt, in een gegeven periode van 12 
maanden, meer dan 3 keer lager dan werknemers actief in risicoloze jobs. Ook voor opleidingen 
buiten het werk zijn de verschillen groot, zowel voor formele opleidingen als voor afstandsleren. 
Jaarlijks spenderen werknemers in volledig automatiseerbare jobs 29 uur minder aan 
jobgerelateerde opleiding dan hun collega’s in niet-automatiseerbare jobs. 

 
260  Nedelkoska, L., Quintini, G. Automation, skills use and training. OECD Social, Employment and Migration 

Working Papers No. 202, OECD, , March 2018. 
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Figuur 113: participatiegraad levenslang leren (Employment and Social Developments in Europe, ESDE)261 

 
Het is niet verwonderlijk dat online leren door de coronacrisis aan populariteit wint. Het aantal 
individuen dat op zoek gaat naar mogelijkheden van online leren op eigen initiatief is 
verviervoudigd, het werkgeversaanbod van online leermogelijkheden voor hun werknemers 
vervijfvoudigd en het de participatie van studenten aan online leerprogramma’s van de overheid 
vernegenvoudigd. Werknemers leggen meer nadruk op persoonlijke ontwikkelingscursussen 
(een toename 88%). Werklozen leggen zich eerder toe op het aanleren van digitale vaardigheden 
zoals data-analyse, informatica en informatietechnologie.262  

Tenslotte weze nog opgemerkt dat de coronacrisis een grote impact op levenslang leren in de 
vorm van onderwijs voor volwassenen.263 In Vlaanderen zijn er dit schooljaar 106.669 
inschrijvingen minder dan vorig jaar. De Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO’s) zien 
gemiddeld een op de acht cursisten afhaken. Vooral kwetsbare volwassenen haken af. De centra 
voor basiseducatie, waar de terugval het grootst is, focussen op groepen die extra ondersteuning 
nodig hebben, zoals laaggeletterden en kort-geschoolden. De centra bieden tal van opleidingen 
aan: van lessen digitale skills en cursussen om je rijbewijs te halen tot taalcursussen. De centra 
voor basiseducatie zien het aantal inschrijvingen met 39% achteruitgaan. 

12.4 Impact op de arbeidsorganisatie en arbeidsrelaties 
Digitalisering leidt tot ingrijpende hervormingen van de arbeidsorganisatie en de arbeidsrelaties.  

Arbeidsvormen en arbeidsrelaties 
Bij ingrijpende technologische veranderingen ontstaan nieuwe bedrijfs- en verdienmodellen, die 
aanleiding kunnen zijn voor andere productie- en werkprocessen, organisatorische aanpassingen 

 
261  Employment and Social Development in Europe 2018.  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8110&furtherPubs=yes.  
262  World Economic Forum, The future of jobs report 2020, October 2020. 
263  De Standaard, Levenslang leren onder druk door coronacrisis, 9 november 2020. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8110&furtherPubs=yes
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en een upgrading van de kennis en vaardigheden van de werknemers. Dit alles vergt een hoge 
mate van flexibiliteit van de werknemers. 

Met de smartphones, wereldwijde videoconferencing en cloudcomputing is werk niet langer 
plaats- en tijdsgebonden. Werknemers hebben een grotere vrijheid en flexibiliteit om waar en 
wanneer dan ook te werken, wat gunstige gevolgen kan hebben op het evenwicht tussen hun 
werk- en privéleven, maar ook op de tewerkstelling van personen die aangepaste werkregelingen 
wensen. Met de term ‘virtueel werk’ wordt verwezen naar alle vormen van arbeid uitgevoerd hetzij 
thuis, in openbare ruimtes of in een niet-klassieke werkomgeving waarbij gebruik gemaakt wordt 
van Internet, computers of andere ict-tools. Deze nieuwe vormen van werkgelegenheid worden 
gekenmerkt door de combinatie van onconventionele werkplaatsen, nieuwe technologieën en 
contractuele arrangementen. Eurofound264 identificeerde negen nieuwe vormen van 
werkgelegenheid: 

 Employee sharing, waarbij een individuele werknemer gezamenlijk wordt ingehuurd door een 
groep van werkgevers en werk verricht in verschillende ondernemingen volgens een 
rotatiesysteem 

 Job sharing, waarbij één werkgever twee of meer werknemers contracteert om één job te 
verrichten en waarbij deze werknemers op basis van rotatie dezelfde opdracht uitvoeren in 
dezelfde onderneming 

 Interim management, waarbij een hoog gespecialiseerde deskundige tijdelijk en vaak voor 
een specifiek project wordt ingehuurd door een werkgever 

 Casual work, waarbij een arbeidsovereenkomst bepaalt dat werknemers op een flexibele 
basis kunnen worden ingeschakeld wanneer nodig, eerder dan op basis van regelmatige 
uurroosters 

 Ict-based mobile work, waarbij werknemers de bedrijfsgebouwen van hun werkgever niet als 
hun gebruikelijke werkplaats gebruiken en het merendeel van hun arbeidstijd bezig zijn met 
ict (computers, Internet, e-mail en sociale netwerken). Hun werk verschilt van de gebruikelijke 
vormen van mobiel werk zoals klanten- of patiëntenbezoek, werken op bouwwerven, 
leveringen of vervoer en kan worden gekarakteriseerd als ‘afstand/tele’werk zonder een vaste 
locatie. 

 Voucher-based work, waarbij de arbeidsrelatie een betaling voor diensten veronderstelt met 
vouchers aangekocht bij een derde partij organisatie (meestal een overheidsinstantie). Deze 
vouchers dekken zowel de verloning als de sociale zekerheidsbijdragen. 

 Portfolio work, waarbij een individu op zelfstandige basis kleine opdrachten uitvoert voor een 
groot aantal klanten. 

 Crowd working, waarbij een online platform werkgevers met werknemers matcht en projecten 
vaak opgesplitst worden in micro-opdrachten en verdeeld worden over een ‘virtuele cloud’ 
van werknemers. 

 Collaborative self-emloyment, geobserveerd in een aantal landen waar meer flexibele vormen 
van samenwerking (zoals co-working ruimtes265) gebruik worden om te ontsnappen aan de 
grenzen van de klassiek bedrijfspartnerships. 

 
264  Eurofound (2015), New forms of employment, Publications Office of the European Union, Luxembourg. 
265  Coworking is een stijl van werken die een gedeelde werkomgeving, vaak een kantoor, en onafhankelijke 

activiteit omvat. In tegenstelling tot een typische kantooromgeving, zijn Coworkers meestal geen werknemers 
van hetzelfde bedrijf of organisatie, maar vormen ze een verzameling van zelfstandigen, freelancers, 
thuiswerkers, of mensen die veel moeten reizen en toch willen werken vanuit een werkplek met collega's 
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Vooral ict-based mobile workers, crowd working en casual work worden volgens de studie 
beïnvloed door de digitale economie. 

Tewerkstelling als fulltime, vaste loontrekkende kan volgens Eurofound niet langer meer 
beschouwd worden als de standaardwijze van arbeid. Er is immers een toegenomen variëteit aan 
tewerkstellingscontracten en –voorwaarden die een ruime waaier aan situaties dekken zoals on-
demand, on-call, casueel of intermitterend, projectcontracten, job-sharing en voucher-based 
werk. Een one-size-fits-all benadering is niet langer toepasbaar. 

Eurofound verwijst in dit kader ook naar de term ‘gig economie’. In een gig economie worden  
taken die nu door vaste krachten worden uitgevoerd, het werk van flexibele krachten (freelancers) 
die op afroep beschikbaar zijn en zo hun geld verdienen. In een gig economie gaat het niet om 
werknemers, maar om mensen met meerdere klussen naast elkaar.  

Het fenomeen van nieuwe arbeidsvormen wordt ook door de Hoge Raad voor de 
Werkgelegenheid in zijn verslag 2016 onderkend: “Hoewel klassieke loonarbeid de meest 
ingeburgerde vorm van werkgelegenheid blijft, neemt het aantal nieuwe arbeidsvormen 
daadwerkelijk steeds toe.” Voor eenzelfde individu volgen die arbeidsvormen elkaar op of 
overlappen ze elkaar zelfs gedurende de hele loopbaan. Zo zijn er steeds meer personen die 
verscheidene activiteiten cumuleren, werkenden met het statuut van ondernemer, zelfstandigen 
in hoofdberoep of bijberoep, freelancers, werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst, 
uitzendkrachten, deeltijdwerkers,… Het is zeer waarschijnlijk dat het aandeel van de zelfstandige 
werkgelegenheid zal blijven toenemen door de impact van de digitalisering en met name de 
opkomst van de online platformen. Voor de nieuwkomers of de personen die opnieuw aan het 
werk willen gaan, kunnen die arbeidsvormen een vlottere toegang tot de arbeidsmarkt vormen 
dan de klassieke loonarbeid (arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde duur), waar de 
concurrentie met ervaren werknemers heviger is. De aanhoudende instabiliteit echter die 
voortvloeit uit het toenemende aantal precaire arbeidsovereenkomsten doet de nood aan een 
adequate aanpassing van het bestaande arbeidsrecht, dat werd opgemaakt op basis van de 
traditionele loonarbeid, om beter de niet-standaard arbeidsvormen in aanmerking te nemen (bv. 
bijberoep, freelance, telewerk, enz.) meer dan ooit gevoelen. 

Arbeidsrelaties in de platformeconomie266 
De omvang van de platformeconomie 

De platformeconomie is een spruit van de steeds verder digitaliserende economie, wereldwijd 
aangevoerd door de ‘Big 7’: Apple, Amazon, Facebook, Google, Microsoft, Alibaba en Tencent 
bepalen de markt, met een gezamenlijke marktwaarde van bijna $5.000 miljard. 267 KPMG stelt 
dat over het gehele landschap van de platformeconomie een groei in omvang kan waargenomen 
worden. In zijn meting heeft KPMG de mondiale platformeconomie geschat op een waarde van 
$7,18 biljoen. Vandaag de dag wordt de platformeconomie gedomineerd door Amerikaanse en 
Chinese bedrijven. 46% van de 187 platforms met een marktwaarde van meer dan $1 miljard is 
gevestigd in de VS, terwijl 35% is gevestigd in Azië (voornamelijk China). 18% is gevestigd in de 
EU, met daarnaast 1% in Latijns-Amerika. In vergelijking hiermee is de verdeling van platform-
marktwaarde behoorlijk ongelijk: Amerikaanse bedrijven zijn verantwoordelijk voor maar liefst 

 
266  SERV, Rapport “Digitalisering en de uitdagingen voor het sociaal overleg”, april 2019. 
267  KPMG, Unlocking the value of the platform economy – mastering the good, the bad and the ugly, November 

2018. 



  

 Artificiële intelligentie: sociaal-economische verkenning  

 
 

 
245 

 

 

 

 

72% hiervan, Chinese voor 25% en EU-bedrijven voor maar 2%. Dus terwijl de EU al minder 
grote platformbedrijven heeft, hebben de bedrijven die er wel zijn ook nog eens substantieel 
minder waarde dan de Amerikaanse bedrijven. 

Tabel 16: Indeling platforms naar marktwaarde 

 
Om een beeld te krijgen van Europese platforms wordt gebruik gemaakt van het onderzoek van 
het Joint Research Centre in opdracht van de Europese Commissie, het eerste onderzoek dat 
platforms in Europa in kaart probeerde te brengen.268 De Europese platforms zijn vaak relatief 
jong: 80% is na 2010 opgericht. Dit kan een verklaring zijn voor de relatief bescheiden omzet van 
de Europese platforms. Volgens de genoemde afbakening wordt het aantal platforms dat in 
Europa actief is op 200 geschat, waarvan er 169 ook echt afkomstig zijn uit Europa. Binnen 
Europa zijn behoorlijke verschillen in de aanwezigheid van platforms. In Frankrijk en het Verenigd 
Koninkrijk zijn de meeste platforms aangetroffen, die tot het personen en goederenvervoer dan 
wel tot locatiegebonden en onlinedienstverlening gerekend worden. Duitsland, Nederland en 
Spanje komen op de tweede plaats. In de meeste Europese landen is het aandeel platforms dat 
uit eigen land komt kleiner dan het aandeel platforms dat uit een ander land komt. Dit is een 
indicatie voor het internationale karakter van de platformeconomie. 

 
268  SER, Hoe werkt de platformeconomie, Advies 20/09, Oktober 2020. De SER verwijst naar Fabo, B. et al. (2017) 

An overview of European platforms: scope and business models. 
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Tabel 17: Aandeel platforms dat uit eigen land komt 

 
Online platforms brengen vraag en aanbod bij elkaar. Het gaat om arbeid, maar ook om goederen, 
geld, communicatie, entertainment en informatie. Het ene platform biedt een digitale marktplaats, 
het andere een distributiekanaal. De platforms die vraag en aanbod van arbeid bij elkaar brengen 
worden ook wel de werkplatforms genoemd. De werkplatformeconomie is momenteel een nog 
relatief jonge en kleine economie, maar de algemene verwachting is dat zij met rasse schreden 
vooruitgang zal maken269. De onderzoekers van CEPS270 schatten dat 12,8 miljoen mensen in 
2016 actief diensten aanboden op werkplatformen, hetgeen neerkomt op 5,9% van de totale 
Europese tewerkstelling (15-64-jarigen). Dit cijfer ligt dicht bij het resultaat van de 
Eurobarometer271, waaruit bleek dat ongeveer van 5% van de EU-bevolking maandelijks diensten 
levert in de platformeconomie. In België bedroeg dat aandeel 2%.  

 
269  Europees Parlement (2017) Directorate-General for Internal Policies, Policy Department A: Economic and 

Scientific Policy, The social protection of workers in the Platform Economy, IP/A/EMPL/2016-11 
270  CEPS and IZA (2018) Online Talent Platforms, Labour Market Intermediaries and the Changing World of Work 

Independent study prepared by CEPS and IZA for the World Employment Confederation-Europe and UNI 
Europa. 

271  Europese Commissie (2016) Report: the use of collaborative platforms, Flash Eurobarometer 438. 
Collaboratieve platforms zijn in de Eurobarometer internet gebaseerde tools die transacties faciliteren tussen 
mensen die een dienst aanbieden enerzijds en gebruiken anderzijds. 
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Figuur 114: Deel van de bevolking dat diensten of producten aanbiedt op een platform 

 
Het Joint Research Centre (JRC) onderzocht in 2020 in 16 lidstaten van de Europese Unie het 
gebruik van digitale werkplatforms. Volgens dit onderzoek werkte gemiddeld 7,5% van de 
respondenten in 2017 ten minste een keer per maand via een digitaal platform en was dit in 2018 
8,6%.  Ongeveer de helft daarvan doet dit sporadisch (2,4%) of marginaal (3,1%) terwijl 4,1% via 
een platform diensten aanbiedt als bijberoep. Slechts 1,4% van de bevolking (16-74 jarigen) 
oefent arbeid via platformen uit in hoofdberoep.272,273  

Figuur 115: Het aandeel van platformwerk in 16 EU-lidstaten in 2017 en 2018 

 
Een andere studie geeft aan dat platformwerk momenteel voor 2,3% van de volwassenen van 14 
EU-lidstaten de belangrijkste bron van inkomen is.274 Onderzoek van BCG sluit hierbij aan en stelt 
vast dat in ontwikkelde markten als de VS, Frankrijk, Duitsland, Zweden, het VK, Spanje en Japan 
platformwerk volgens 1 tot 4% van de werkenden hun belangrijkste bron van inkomsten is. In 
opkomende markten als China, Brazilië, India en Indonesië worden digitale platforms veel vaker 

 
272  European Commission (2019). The changing nature of work and skills in the digital age. 
273  Urzì Brancati, M.C., Pesole, A., Férnandéz-Macías, E., New evidence on platform workers in Europe. Results 

from the second COLLEEM survey, JRC Science for policy report, 2020. 
274  European Commission, Report of the High Level Expert Group on The impact of the digital transformation on 

EU Labour Markets, April 2019. 
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gebruikt om werk te vinden. In deze landen is platformwerk volgens 3 tot 12% van de werkenden 
hun belangrijkste bron van inkomsten.275  

Mckinsey Global Institute schat dat digitale werkplatformen die flexwerkers matchen met 
aanbodopportuniteiten het wereldwijde bbp met meer dan 2% ($2.7 triljoen) kunnen doen stijgen 
tegen 2025, hetgeen een stijging van de wereldwijde werkgelegenheid met zich zou meebrengen 
van ongeveer 72 miljoen fulltime equivalenten276. 

Het statuut van platformwerkers 

De financieel-economische crisis deed tussen 2008 en 2013 de jeugd- en langdurige 
werkloosheid gevoelig toenemen in EU. Tegelijkertijd nam het aandeel van verschillende typen 
van ‘non-standard werk’277,278,279 in de beroepsbevolking toe, vooral in de vorm van deeltijdse en 
tijdelijke arbeid.  

Bovenstaand fenomeen van niet-standaardisering van de arbeid wordt versterkt door andere 
ontwikkelingen zoals de digitalisering, die onder meer nieuwe vormen van zelfstandige arbeid 
(‘self-employment ’) met zich meebrengen, zoals de ‘economisch afhankelijke ’ zelfstandige. De 
platformeconomie moet dan ook niet beschouwd worden als een afzonderlijke silo in het 
economisch weefsel. Er bestaan sterke linken tussen platformeconomie en de brede ongoing 
trends op de arbeidsmarkt inzake non-standard work (en self-employment). 

De voortschrijdende digitale omwenteling, en in het bijzonder de platformeconomie, creëert 
enerzijds opportuniteiten op het vlak van inkomen, innovatie, jobcreatie en ondernemerschap, 
ook voor kansengroepen met een moeilijkere toegang tot de traditionele arbeidsmarkt. Anderzijds 
(en tegelijkertijd) versterkt de digitale omschakeling de behoefte aan nieuwe flexibele 
arbeidsarrangementen, waarbij klassieke locatie, tijd en organisatorische omlijningen worden 

 
275  SER, Hoe werkt de platformeconomie, Advies 20/09, Oktober 2020. De SER verwijst naar Wallenstein, J. et al. 

(2019) The new freelancers: Tapping talent in the gig economy. 
276  Manyika J., Lund, S., Robinson K., Valentino J., Dobbs R. (June 2015). A labor market that works: connecting 

talent with opportunity in the digital age, McKinsey Global Institute. 
277  Non-standard employment verwijst naar alle vormen van arbeid anders dan voltijdse, onbepaalde duur 

tewerkstelling in een ondergeschikte en bilaterale arbeidsverhouding: “Non-standard employment is defined as 
including the self-employed, employees with a temporary or fixed-term contract, and those working part time or 
fewer than 30 hours per week, as well as family workers (who tend to be ignored in the usual definitions but who 
are obviously in employment that deviates from the norm). Eurofound onderscheidt naast self-employed ook 
employee sharing, job sharing, casual work, interim management, ICT-based mobile work, portfolio work, 
voucher-based work, crowd employment en co-working. Zie ook European Social Policy Network (2017), 
European Commission, Access to social protection for people working on non-standard contracts and as self-
employed in Europe, A study of national policies, p. 7 (“Non-standard employment is defined as contracts wich 
fall outside of a ‘standard employment relationship’, i.e defined as full-time permanent contracts.”). 

Een Issue Note van de Internationale Arbeidsorganisatie geeft aan dat “The concept of Standard Employment 
Relationship (SER) refers to work performed in the framework of full-time, formal and open-ended (non-time 
bound) arrangements in a subordinatie employment relationship. The central feature of SER is its hierarchical 
organization. […] While there is no official definition of Non-Standard Forms of Employment (NSFE), it includes 
any work done outside a standard employment relationship, The ILO has focused on four types of NSFE: (a) 
temporary employment; (b) temporary agency work and other work involving multiple parties; (c) ambiguous 
employment relationships; and (d) part-time employment”, ILO, The Future of Work Centenary Initiative, A 
challenging future for the employment relationship: Time for affirmation or alternatives, Issue Note Series N° 3, 
3 november 2016 

278  Berg, J. (2016) “Non-standard employment: challenges and solutions” in IUSLabor 3/2016, p. 1-9 
279  Montebovi, S., Barrio, A., Schoukens, P. (2017) “De sociale zekerheid en de niet-standaard arbeidsrelaties: 

ontwikkelingen in Europa en Nederland”, in TRA 2017/82, aflevering 10, oktober 
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verlaten en niet-standaard tewerkstellingsvormen met kleine jobs en micro-opdrachten hun 
opgang maken met het potentieel gevaar van een race to the bottom inzake verloning en de 
afname van werkgever-ondersteunde opleiding van werkenden. Nieuw hierbij is dat er een 
tripartiete relatie tot stand wordt gebracht tussen een platform, de dienstvrager en de 
dienstaanbieder waarbij het niet altijd duidelijk is in welke hoedanigheid elk van de deze drie 
partijen optreedt. De traditionele arbeidswetgeving wordt zo op diverse vlakken uitgedaagd, 
aangezien vele nieuwe arbeidsvormen280, in het bijzonder die op het vlak van ‘self-employment’, 
buiten de gevestigde arbeidsmarktstructuren liggen. Vele platformwerkers (ook wel flexwerkers 
genoemd) zijn aan de slag als zelfstandige maar bevinden zich in een situatie die vergelijkbaar is 
met die van een werknemer in termen van economische afhankelijkheid en autonomie. Vandaar 
dat gesteld wordt dat de grenzen tussen zelfstandige en betaalde tewerkstelling aan het vervagen 
is en platformwerkers zich in een continuüm bevinden van onafhankelijke tot afhankelijke 
tewerkstelling, los van de traditionele tweeledige categorieën van het verleden. 

Hoewel de coronacrisis grote invloed heeft op de economie en arbeidsmarkt, is de indruk dat de 
crisis het grote verhaal van de platformeconomie en platformwerk niet verandert, wel bevestigt 
het de kwetsbare positie van flexwerkers.281   

De toegang tot sociale bescherming 

De crisisgedreven en structurele (digitalisering, globalisering en vergrijzing) 
arbeidsmarktontwikkelingen, maken dat loopbanen minder en minder lineair verlopen omdat 
mensen switchen tussen verschillende statuten van tewerkstelling en/of verloonde tewerkstelling 
combineren met zelfstandige arbeid. In deze context van een grotere diversiteit aan en 
hybridisatie van arbeidsmarktstatuten, worden de Europese sociale beschermingssystemen 
geconfronteerd met toenemende uitdagingen, zowel wettelijk als in de feiten, op het vlak van 
sociale risico’s. 

De toegang tot sociale bescherming en gerelateerde arbeidsrechten voor personen in om het 
even welke vorm van tewerkstelling is in het kader van de nieuwe ontwikkelingen dan ook een 
belangrijk aandachtspunt282. Door de opkomst van de digitale economie zijn er groepen van 
werkenden die het risico lopen op onvoldoende sociale en arbeidsrechtelijke bescherming. 
Geschat wordt dat nu reeds tot ongeveer de helft van de mensen in om het even welke vorm van 
‘non-standard work’ en ‘self-employment’283 het risico lopen van onvoldoende toegang tot sociale 
bescherming. Tevens kan gewezen worden op een armoederisico284. Door de intensivering van 
de digitale omschakeling mag verwacht worden dat dit risico alleen maar zal toenemen. 

 
280  Nieuwe vormen van werkgelegenheid worden gekenmerkt door onconventionele arbeidspatronen en -plaatsen 

of door onregelmatige beschikbaarheid van arbeid. Zij kunnen gebaseerd zijn op non-standaard contractuele 
arrangementen of op een ‘self-employment’ status. Eurofound heeft negen vormen van nieuwe 
werkgelegenheid geïdentificeerd sinds 2000: employee sharing, job sharing, interim management, casual work, 
ICT-based mobile work, voucher-based work, portfolio work; crowd employment en collaborative employment. 

281  SER, Hoe werkt de platformeconomie?, Advies 20/09, oktober 2020. 
282  Zie onder meer CEPS (2017) Intereconomics, Vol. 52, No. 6, Forum: Regulating the platform economy: how to 

protect workers while promoting innovation 
283  Eurofound (2017) Exploring self-employment in the European Union, Publication Office of the European Union, 

Luxembourg 
284  Rapport van de European Social Policy Network (2017) European Commission, Access to social protection for 

people working on non-standard contracts and as self-employed in Europe, A study of national policies, toont 
aan dat non-standard werkers en zelfstandigen in de 35 onderzochte landen een relatief hoger armoederisico 
lopen dan de standaard werknemer. 
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In onderstaande figuur wordt het risico op armoede weergegeven afhankelijk van het 
tewerkstellingsstatuut285. 

Figuur 116: aandeel werkenden met armoederisico naargelang tewerkstellingsstatuut (EU, 2014, in %) 

 
Bron: Eurofound 

Arbeidsorganisatie: de werkvloer van de toekomst 
De introductie van AI in een teamgerichte organisatie 

Digitale transformatie heeft een impact op de organisatiestructuur en deze structuur moet 
aangepast worden aan de strategische doelen die met de transformatie beoogd worden. Daarbij 
is sprake van een tendens naar meer zelfsturing. Dit stemt overeen met een organisatie die de 
klant meer centraal stelt en de vraag naar meer flexibiliteit en maatwerk wil opvangen. De digitale 
transformatie en evolutie naar een vlakke organisatiestructuur versterken elkaar. Dit komt voort 
vanuit het streven naar kortere communicatie- en beslissingslijnen, het faciliteert meer inspraak 
en legt verantwoordelijkheden dieper in de organisatie. Het is hierbij wel belangrijk te blijven 
waken over het behoud van overkoepelende visie, strategie en waarden.286 

Een surveystudie van Deloitte287 wijst op de organisatorische vernieuwing die de introductie van 
AI in teams op de werkvloer meebrengt. Deze vaststelling is belangrijk omdat teams de units 
vormen waarin vandaag de dag het meeste werk wordt verricht. 65% van de bedrijven beschouwt 
de overgang van een functionele hiërarchische organisatie naar een teamgecentreerde en 
netwerkgebaseerde arbeidsorganisatie als belangrijk tot zeer belangrijk. Van de bedrijven die 
deze overgang reeds hadden gemaakt, geeft 53% aan dat de transitie geleid heeft tot een 

 
285  Eurofound (2018) Living and working in Europe 2017, Publications Office of the European Union, Luxembourg 
286  De Coen, A., Van Hoed, M., Somers, D. (2019). Digitale transformatie op bedrijfsniveau, Idea Consult & VIONA 
287  Deloitte, The social enterprise at work: Paradox as a path forward, 2020 Deloitte Global Human Capital Trends, 

Deloitte Insights, 2020. 

5

14

29

22

14

25

6

16

0

5

10

15

20

25

30

35

full-time deeltijds onvrijwillig
deeltijds
part-time

deeltijds
wegens
ziekte of
handicap

zelfstandige
met

werknemers

zelfstandige
zonder

werknemers

permanent
contract

tijdelijk
contract



  

 Artificiële intelligentie: sociaal-economische verkenning  

 
 

 
251 

 

 

 

 

significante verbetering van de performantie. Toonaangevende organisaties slaan meer en meer 
deze nieuwe weg in en zoeken actief naar strategieën om AI in teams te integreren teneinde 
transformatieve bedrijfsresultaten te realiseren. Deze zogenaamde “superteams” – combinaties 
van mensen en machines die hun complementariteit benutten om problemen op te lossen, 
inzichten te verwerven en waarde te creëren - bieden organisaties het potentieel zichzelf opnieuw 
uit te vinden om nieuwe waarde en betekenis te creëren, terwijl ze werknemers de mogelijkheid 
bieden om hun loopbaan een nieuwe wending te geven waardoor hun waarde voor de organisatie 
en hun inzetbaarheid wordt vergroot. Voor organisaties die AI tot nog toe voornamelijk zien als 
een automatiseringstool om (arbeids)kosten te verlagen, is het verbinden van hun AI-initiatieven 
met hun inspanningen om effectievere teams samen te stellen een eerste stap om mens en 
machine in staat te stellen op een nieuwe, productievere wijze samen te werken. Dit vergt een 
fundamentele keuze: ofwel wordt AI enkel ingezet om taken te automatiseren die vroeger door 
mensen werden uitgevoerd, ofwel wordt AI tevens gebruikt om die werknemers te ondersteunen. 
Uit de survey blijkt dat de respondenten aanleunen bij de laatste optie: slechts 12% van de 
respondenten geeft aan dat hun organisatie AI hoofdzakelijk aanwendt om werknemers te 
vervangen, terwijl 60% beweert dat AI een ondersteunende rol heeft ten dienste van de 
werknemers. De keerzijde is dat die ondersteunende rol van AI eerder gericht is op 
consistentieverbeteringen tussen afdelingen (58%; in België iets meer dan 50%) en op 
productiviteitsstijgingen (26%) dan op het verhogen van de waarde van de onderneming door 
inzichten van de werknemers te ontwikkelen (16%; in België evenwel 27%) en te verbeteren. Er 
wordt tevens vastgesteld dat bedrijven niet genoeg investeren in opleiding: slechts 17% (in België 
19%) van de respondenten zegt dat hun organisatie significante investeringen doet in opleiding 
en omscholing (reskilling) om hun AI-strategie te implementeren, wat de vraag doet rijzen hoe 
deze organisaties verwachten hun personeel voor te bereiden op de veranderingen in hun jobs 
ten gevolge van AI. 

Cloudcomputing geeft van overal toegang tot interne data en het gebruik van automatische 
dataprocessing laat snellere beslissingen toe. Werknemers worden door de nieuwe 
technologieën beter met elkaar geconnecteerd, wat mogelijkheden biedt voor een efficiëntere 
communicatie en uitwisseling van informatie. Deze verbeterde informatiestromen kunnen tot 
meer autonomie leiden voor de werknemer die sneller kan tussenkomen in het productieproces. 
Tevens wordt het mogelijk om virtuele werkgroepen of teams – binnen of tussen ondernemingen 
- op te richten naargelang de vereiste expertise, knowhow en vaardigheden.   

Werkbaar werk: autonomie en werk-privébalans 

Digitalisering en een expanderende internationalisering van arbeid houdt in dat we meer dan ooit 
intergeconnecteerd zijn. Communicatie en versterkte coördinatieprocessen binnen wereldwijd 
actieve groepen maar ook tussen verschillende ondernemingen zijn vandaag meer en meer 
gemeengoed. Technologie biedt een grote opportuniteit voor ondernemers en de samenleving 
om permanent te innoveren en nieuwe activiteiten en business op te starten. De aard en de 
snelheid van de technologische innovatie creëert echter een potentieel belangrijke shift in de 
wereld van werk.  

Digitalisering kan door het vergroten van de bereikbaarheid en de mogelijkheden van niet-
werkplekgebonden werk een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de werk-privé 
balans. Tegelijkertijd worden hierdoor voor werkenden de mogelijkheden vergroot om zelf te 
bepalen waar en wanneer zij hun werk verrichten en zich voor de werkzaamheden en de 
loopbaan te bekwamen. Afhankelijk van de omstandigheden, persoonlijke voorkeuren en 
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arbeidsmarktmogelijkheden kan dan tijdens de loopbaan worden gevarieerd in het aantal 
gewerkte uren.  

Gelijktijdig verstrengelt ook de mix van werk en privéleven en verandert de notie van ‘arbeidstijd’. 
Een diffuse scheiding van werk en privé kan leiden tot toename van stress en de kans op een 
burn out vergroten. 

Werknemersbetrokkenheid 

Digitale transformaties binnen ondernemingen hebben op meerdere manieren implicaties voor 
het menselijk kapitaal. Het menselijke perspectief is cruciaal in het welslagen van een 
transformatieproces, waardoor de betrokkenheid en ondersteuning van werknemers belangrijke 
aandachtspunten zijn288. Belangrijk bij de introductie van AI in een onderneming en op de 
werkvloer is dat de juiste stakeholders, in het bijzonder de werknemers, op het juiste moment 
worden betrokken. Het risico bestaat dat, indien een AI-project (bijvoorbeeld Intelligent 
Automation of Smart Business Automation) top-down wordt opgelegd zonder voorafgaande 
informatieverstrekking of consultatie, AI zal gezien worden als een bedreiging met foute 
processen en veronderstellingen tot gevolg.  Indien een AI-project van bij de start bottom-up 
ondersteund wordt, krijgen de werknemers een goed inzicht in de mogelijkheden en beperkingen. 
Tevens wordt klaarheid geschapen in de voordelen waaronder de nieuwe werkinhoud (en 
gekoppelde opleidingen). Werknemers kennen het best de karakteristieken en de onderdelen van 
de bedrijfs- en productieprocessen. ‘Involving people’ wordt een strategische opdracht voor de 
onderneming. 

Een onderzoek van HIVA (KU Leuven) en FTU (Université Catholique de Louvain)289 naar de 
impact van industrie 4.0 op de arbeid van werknemers, brengt aan het licht dat waar werknemers 
en werknemersafgevaardigden betrokken zijn bij de introductie van industrie 4.0, dit positieve 
effecten heeft op het welzijn van de werknemers in de vorm van betere werkbeleving, meer 
autonomie en minder onzekerheid. Nochtans blijkt dat meer dan de helft van de werknemers zich 
te weinig betrokken voelt bij de invoering van technologische innovaties. In de meeste gevallen 
gebeurde dit pas als de technologie daadwerkelijk in gebruik werd genomen. 

De impact van COVID-19 

Tenslotte mag ook de impact van COVID-19 op de arbeidsorganisatie niet onderschat worden. 
Uit een Trends-onderzoek290 blijkt dat een groot aantal bedrijven vindt dat de manier van werken 
fundamenteel moet herdacht worden. Een meerderheid (66%) daarvan legt de nadruk op de 
versnelde digitalisering van de bedrijfsprocessen en 44% denkt eraan meer telewerk te 
organiseren. Ook een flexibelere indeling van de werktijden een arbeidsorganisatorische piste die 
op heel wat aanhangers kan rekenen (54,4%). Volgens het WEF ‘Future of the jobs 2020’-rapport 
is 84% van de ondernemingen voorbereid om werkprocessen snel te digitaliseren, onder meer 
met het oog op de sterke toename van afstandswerken. Hierdoor zou 44% van het personeel in 
staat zijn om op afstand te werken. 

Daartegenover staat dat het huis de werkplek is geworden en medewerkers altijd verbonden zijn, 
waardoor het zeer moeilijk wordt om werk en huis te compartimenteren. Ook de stress  door 

 
288  De Coen, A., Van Hoed, M., Somers, D. Idea Consult & VIONA (2019). Digitale transformatie op bedrijfsniveau. 
289  KULeuven. Persbericht: Arbeiders voelen zich te weinig betrokken bij de invoering van nieuwe technologieën, 

18 november 2019. 
290  Trends, Ondernemingen van morgen, 25 juni 2020. 
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mogelijke gezondheidsproblemen, financiële zorgen en jobbehoud is sterk toegenomen en 
verhoogt in vele huishoudens de druk op de geestelijke gezondheid: 85% van de werkenden 
(meer dan 12.000 werknemers, managers, HR-verantwoordelijken en C-officers uit 11 landen) 
geeft aan dat de zorgen om de geestelijke gezondheid een negatieve impact hebben op het 
gezinsleven. Een opvallende verschuiving in het denkpatroon is dat 82% gelooft dat robots hun 
mentale gezondheid beter kunnen ondersteunen dan mensen en dat 68% zou verkiezen om met 
een robot te praten over stress en angst op het werk, eerder dan met de manager.291 De 
vaststellingen omtrent stress en de mentale gezondheid worden bevestigd door een studie van 
het Britse Office of National Statistics dat spreekt van een "perfecte storm" van stress op het 
gebied van de geestelijke gezondheid, veroorzaakt door de lockdowns, economische angst, 
gedwongen social distancing, het aankomende winterweer en isolatie: 69% van de volwassenen 
in het VK geeft aan dat het coronavirus een negatief effect heeft op hun leven.292  

Figuur 117: Hoe de manier van werken fundamenteel herdenken 

  

Kwaliteit van arbeid       
De invloed van toekomstige digitale technologieën op de kwaliteit van arbeid is niet eenduidig. 
Afhankelijk van de specifieke omstandigheden (sectoren en beroepen) zijn uiteenlopende 
gevolgen mogelijk. Zo blijkt het, voor de kwaliteit van arbeid, belangrijk in hoeverre werkenden 
invloed hebben op hun eigen taken293. Met meer ‘eigenaarschap’ (d.i. betrokken werkenden die 
controle hebben over hun taken) zijn werkenden sneller bereid nieuwe vaardigheden aan te leren, 
hebben ze minder kans op werkstress en burn-out, en daalt het ziekteverzuim. Het algemeen 
welzijn van werkenden die greep en invloed hebben op hun werk is, kortom, hoger dan van 
degenen waar dat niet voor geldt, en dat pakt ook positief uit voor de productiviteit.  

 
291  Oracle, As Uncertainty Remains, Anxiety and Stress Reach a Tipping Point at Work. Artificial intelligence fills 

the gaps in workplace mental health support, 2020. 
292  http://hrnews.co.uk/mental-health-perfect-storm-will-affect-millions-this-winter/ 
293  Gallie, D. (2013). Direct participation and the quality of work, University of Oxford, UK. 
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Op de vraag of digitalisering en robotisering bijdragen aan ‘eigenaarschap’ dan wel die verkleinen, 
zijn de meningen verdeeld. De ene wetenschappelijke school stelt dat technologie taken 
versimpelt, waardoor mensen niet meer creatief kunnen zijn en geen eigen werkzaamheden meer 
kunnen initiëren. De andere school benadrukt dat technologie steeds verfijnder wordt en dat 
mensen door een toenemend opleidingsniveau juist meer in staat zijn hun eigen pad te kiezen. 
Anders gezegd, door de komst van machines kunnen mensen beter hun eigen taken doen. 
Enerzijds mag verwacht worden dat de mogelijkheden nog verder toenemen om fysiek zwaar, 
gevaarlijk, repetitief werk verder te beperken. Anderzijds kan digitalisering ertoe leiden dat de rol 
van de mens en het beroep op zijn professionele kwaliteiten afneemt. Dat biedt overigens ook 
weer kansen op werk voor mensen die dit nu niet hebben, zoals voor een deel van de mensen 
met een arbeidsbeperking. In elk geval is de impact van digitalisering en robotisering op de 
kwaliteit van werk vooralsnog onduidelijk. 

12.5 HR in een nieuw kleedje: HR-analytics 

12.5.1 Inleiding 
AI is ook voor HR een belangrijk onderwerp omdat AI een enorme impact heeft op werknemers 
en hun werk. HR draait immers om het managen van personeel en hun job in organisaties. HRM 
moet medewerkers in een organisatie klaarstomen voor de grote veranderingen die op hen 
afkomen en hen wapenen om met die transformaties om te gaan. Het is dan ook de taak van HR 
om zowel medewerkers te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun kennis en vaardigheden 
door middel van gerichte trainingsprogramma’s als om potentiële nieuwe medewerkers proactief 
te benaderen als onderdeel van het recruitmentproces. Daarnaast moet HR oog hebben voor de 
organisatie van de werkplek met aandacht voor wendbaarheid en flexibiliteit, zodat nieuwe 
technologieën als AI een plaats kunnen krijgen. 

12.5.2 Opportuniteiten en mogelijkheden van AI-gedreven HR 
Met de introductie van AI beoogt HR onder meer volgende vraagstukken beter begrijpen en 
aanpakken: het opsporen en begeleiden van nieuw talent, het aanpassen van de 
opleidingsmethoden, het faciliteren van samenwerking en de overdracht van vaardigheden 
tussen generaties, het optimaliseren van rekruteringsprocessen en het bevorderen van interne 
mobiliteit. De huidige AI-toepassingen in de HR-cyclus zijn gebaseerd op Narrow Intelligence en 
worden  ingezet voor specifieke taken. De huidige AI-toepassingen in de HR-cyclus zijn 
gebaseerd op Narrow Intelligence en worden  ingezet voor specifieke taken. 

De uitvoering en ondersteuning van HR-taken en -processen 
 De uitvoering van repetitieve taken. AI laat toe dat HR-management (HRM) en -taken op een 

efficiëntere wijze kunnen worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld dienen geen tientallen CV’s meer 
worden doorgenomen bij openstaande vacatures. De robot ‘Vera’ is een voorbeeld van een 
AI robot-recruiter. In drie uur doorloopt het de hele keten van het wervingsproces, vindt de 
beste kandidaten voor een baan en nodigt hen uit voor het laatste interview met de 
werkgever. Robot ‘Vera’ is volledig geautomatiseerd en bespaart tot 50% van de kosten voor 
het aannemen van werknemers, Vera maakt ook het voorspellen van dergelijke kosten 
mogelijk. De Vera-methode is vooral geschikt voor de zoektocht naar kandidaten op basis 
van “harde” competenties zoals technische en opleidingsvereisten en minder voor het 
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invullen van functies waarbij vooral soft skills belangrijk zijn (zoals C- en managersfuncties). 
Chatbots en personal virtual assistants kunnen medewerkers snel en efficiënt inlichten over 
HR-aangelegenheden zodat (eenvoudige) vragen van leidinggevenden of werknemers niet 
langer door HR-professionals beantwoord hoeven te worden. Tevens kan AI-software in het 
kader van een personeelsinformatiesysteem bepaalde administratieve taken zoals 
salarissen, vakanties, promoties, … automatiseren (Robotic Process Automation of RPA). 
AI kan dus specifieke en repetitieve taken perfect overnemen zodat voor de HR-
medewerkers  meer tijd vrij komt voor complexe strategische vraagstukken en 
werkzaamheden. Denk hierbij aan opdrachten die creativiteit, innovativiteit, vindingrijkheid 
en out of the box denken behoeven maar ook luisterbereidheid en dialoog, 
inlevingsvermogen, empathie, intuïtie en contextinterpretatie. Chatbots en andere AI-tools 
kunnen niet omgaan met zeer delicate problemen of onvoorspelbaarheid, twee 
eigenschappen waarin de mens zich blijft onderscheiden. 

 Prescreening. AI-prescreening van kandidaten, nog voordat geselecteerde kandidaten 
worden uitgenodigd voor interviews, is een steeds vaker voorkomende praktijk bij grote 
bedrijven die jaarlijks duizenden werknemers aannemen en soms miljoenen sollicitanten 
aantrekken. Pymetrics bijvoorbeeld biedt tools die gebruik maken van een reeks "games" 
gebaseerd op principes van neurowetenschappen om kandidaten te beoordelen voordat ze 
worden gevraagd voor een interview. Het werkt door cognitieve en emotionele kenmerken 
van de kandidaat te beoordelen, terwijl specifiek demografische vooroordelen op basis van 
hun geslacht, sociaaleconomische status of ras worden vermeden. Dit wordt gedaan door 
de prestaties van kandidaten te vergelijken met die van bestaande werknemers die 
succesvol zijn in de functies waarvoor wordt geworven. Bovendien, als het systeem vaststelt 
dat de kandidaat niet bij uitstek geschikt is voor de vacature, maar wel voor een andere 
functie, zal het aanraden voor die meer passende functie te solliciteren.  

 Werving en selectie. Met AI kunnen recruteerders versneld (d.i. geautomatiseerd) 
kandidaten selecteren en beslissingen nemen op basis van meerdere criteria 
(beroepservaring, diploma, persoonlijkheid, enz.). Een voorbeeld hiervan is Seedlink, een 
programma waarbij motivatiebrieven en CV’s kunnen worden ingevoerd, een 
persoonlijkheidsprofiel wordt gegenereerd en waarbij het systeem vervolgens bepaalt of er 
een goede match is met een bepaald bedrijf of organisatie. Uitzendbureau Tempo Team in 
Nederland, dochterbedrijf van Randstad, won in 2019 een award met een zelfgeschreven 
algoritme dat online vacatures van MKB-klanten koppelt aan beschikbare kandidaten. Zo 
worden namen van kandidaten naast het aanbod van openstaande vacatures van potentiële 
klanten gelegd. Vervolgens wordt aan de klant gevraagd om aan te geven naar welke 
kandidaat de voorkeur uitgaat, waarna het uitzendbureau contact opneemt met de 
uitverkoren kandidaat. Een andere vorm van AI die opgang maakt, is video intelligence. Deze 
technologie bestaat uit het analyseren van video’s van kandidaten. Software bestudeert deze 
en trekt daar conclusies uit. Op deze manier wordt er heel wat tijd bespaard tijdens de 
screening in het werving- en selectieproces. Ook voor sourcing kan AI competenties 
analyseren om meer kandidaten te vinden voor moeilijk in te vullen profielen.  

 Employee experience en onboarding. De gemiddelde werknemer brengt een groot deel van 
zijn tijd werkend door. Daarbij is het van belang dat dit werk voor hem/haar betekenisvol is, 
dat hij/zij zich kan ontwikkelen en hij/zij voldoende autonomie heeft. Kortom werk dat gelukkig 
maakt. Employee experience is de optelsom van de verschillende percepties die 
werknemers hebben van de organisatie waarin zij werken. Het gaat daarbij niet alleen om 
gratis frisdrank in de kantine, een voetbalspel of een soepele dresscode maar ook om een 



  

 Artificiële intelligentie: sociaal-economische verkenning  

 
 

 
256 

 

 

 

 

goede beoordeling of de steun van een manager bij een persoonlijke crisissituatie zoals een 
ziek kind. Het gaat minder om objectieve feiten dan wel om de manier waarop de werknemer 
deze ervaringen beleeft en in hoeverre deze voldoen aan zijn/haar verwachtingen. De 
cruciale vraag luidt dan: “Hoe creëert een organisatie de juiste omgeving voor werknemers 
zodat die organisatie zijn mensen kan helpen goede resultaten te behalen?” De coronacrisis 
heeft er overigens toe geleid dat bedrijven, omwille van de drastische impact op de manier 
van werken, meer aandacht zijn gaan besteden aan de employee experience en aan het 
fysieke en mentale welzijn.294 

Met het oog op het bevorderen van prestaties is het belangrijk dat nieuwe werknemers op de 
juiste manier worden opgenomen in de organisatie. Dit is een tijdrovende aangelegenheid 
omdat ze begeleiding nodig hebben en veel informatie behoeven. Virtuele assistenten en 
chatbots zijn goede hulpmiddelen om nieuwe werknemers te laten ‘onboarden’ bij hun nieuwe 
werkgever. Doordat zij hun vragen aan chatbots stellen, is er minder schroom en meer ruimte 
voor allerlei vraagstellingen. Unilever gebruikt een chatbot genaamd ‘Unabot’, die natuurlijke 
taalverwerking (Natural Language Processing) gebruikt om de vragen van werknemers in 
duidelijke, menselijke taal te beantwoorden. Er is advies over een brede waaier van 
onderwerpen, gaande van waar ze 's ochtends een pendelbus naar het kantoor kunnen 
nemen tot het omgaan met HR- en salariskwesties. 

 Bevorderen van teamwerk. Interpersoonlijke relaties spelen in een organisatie een 
belangrijke rol omdat ze een enorme invloed hebben op de voldoening die het werk een 
werknemer bezorgt. AI kan belangrijke inzichten leveren over hoe werknemers met elkaar 
omgaan en hoe hun potentieel als team kan gemaximaliseerd worden. Zo kan AI cruciale 
informatie opleveren en intelligente aanbevelingen doen over welke combinatie van 
teamleden het beste samenwerkt, of welke medewerkers geschikt zijn om de leiding te 
nemen in een bepaald project.295 Saberr Base bijvoorbeeld is een AI-onderneming die 
voorspelt in welke mate teams al dan niet goed functioneren. Saberr is niet een 
rekruteringstool per se, maar een data analysesysteem dat kandidaten helpt te screenen met 
enquêtes, profielen en testresultaten. Deze resultaten worden vervolgens in een algemeen 
kandidatenrapport verwerkt dat de risico's en kansen voor een aanwerving laat zien. Finaal 
laat het kandidatenrapport ook zien hoe natuurlijk de kandidaat de eigenschappen en het 
gedrag vertoont die vereist zijn voor de functie, naast hoe goed hij past in het bestaande 
team en de cultuur van het bedrijf. Door AI voor deze doelstelling in te zetten kan HR de 
geschikte mensen samenbrengen om teams te vormen die overal efficiënt zijn en voldoening 
brengen. Sommigen spreken dan ook niet meer van Human Resources maar van Human 
Relationships. 

 Opvolgen van het mentale welzijn. Een andere belangrijke ontwikkeling is het vroegtijdig 
opsporen van problemen bij medewerkers, bijvoorbeeld op het vlak van motivatie of burn-
out. Hoewel AI nooit een menselijke connectie of behandeling van een gekwalificeerde 
medische professional kan vervangen, kan het een nuttig hulpmiddel zijn om problemen met 
betrekking tot geestelijke gezondheid op de werkplek aan te pakken. AI kan een persoonlijk 
plan maken om een werknemer met een slechte geestelijke gezondheid te ondersteunen. 
Het kan zelfs enkele nuttige technieken aanbevelen om het mentale welzijn op de werkplek 
te verbeteren. Met gevalideerde informatie van een gecertificeerde professional in de 

 
294  Dixon Drive and intuo, The numbers behind the employee experience in times of crisis, 2020. 
295  Talentsoft, Wat heeft de toekomst voor ons in petto?, 2020 HR-trends, 2019. 
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geestelijke gezondheidszorg kan een AI-systeem getraind worden om 
waarschuwingssignalen te herkennen van een werknemer met een risico op een slechte 
geestelijke gezondheid. 

 De nauwe band tussen marketing en HR. Een tendens die zich aftekent, is de toenemende 
samenwerking tussen HR en marketing die voortkomt uit het besef dat klantervaring en  
werknemerservaring hand in hand gaan. Zoals marketeers gegevens, inzichten en netto 
promotor-scores gebruiken om hun klanten te begrijpen, loyaliteit op te bouwen en de 
klantervaring te optimaliseren, kan HR vergelijkbare tools en methodologieën gebruiken om 
trends in of problemen met medewerkerstevredenheid bloot te leggen. Door marketingtools, 
inclusief AI-systemen, voor innovatieve, creatieve marketingcampagnes ook gericht in te 
zetten voor het aantrekken van talenten, worden belangrijke synergiewinsten geboekt en de 
merkbelangen gepromoot. Experts zijn het erover eens dat beide functies – marketing en 
HR – een gemeenschappelijk doel hebben namelijk het duidelijk en consistent 
communiceren van de visie, missie en waarden van de organisatie.296 

 Training (on the job) en carrièreplanning. Via AI kan men leer- en trainingsprogramma’s 
plannen, organiseren en coördineren en zodoende optimaliseren. Hierbij kan AI rekening 
houden met de persoonlijke voorkeuren van werknemers en hun persoonlijkheden. IBM 
Watson’s Personality Insights service is een voorbeeld van een tool dat in staat is om 
inzichten te verkrijgen uit teksten. Het kan sociale media, bedrijfsinformatie en andere 
vormen van digitale communicatie analyseren om vervolgens karaktereigenschappen te 
identificeren. Op deze manier kan een persoonlijk trainingsaanbod uitgestippeld worden. 
Engineeringgigant Honeywell heeft tools ontwikkeld die augmented en virtual reality (AR / 
VR) samen met AI gebruiken om werkervaringen vast te leggen en er “lessen” uit te halen 
die kunnen worden doorgegeven aan nieuwe medewerkers. Werknemers dragen AR-
headsets tijdens het uitvoeren van hun dagelijkse taken. Deze leggen met behulp van 
beeldherkenningstechnologie een record vast van alles wat de ingenieur doet, zodat 
stagiaires of nieuwe medewerkers de rol via VR kunnen ervaren. AI kan tevens de 
ontwikkeling van werknemers op de voet volgen en intelligente suggesties doen op het vlak 
van carrièremanagement. 

 Analyseren en monitoren van prestaties. Er zijn AI-softwaresystemen die permanent 
prestaties van medewerkers analyseren en tips geven voor een efficiënte(re) tijdsbesteding. 
Het bedrijf Resolved bijvoorbeeld linkt heel wat psychologische variabelen, zoals 
redeneervermogen of de persoonlijkheid, aan de output van mensen op de werkvloer. 
Daarmee probeert het bedrijf een verband tussen beide te vinden: klopt het bijvoorbeeld dat 
iemand die heel extravert is, een betere verkoper is? Of nog, hoe groot is de kans dat een 
aangeworven persoon op basis van zijn psychologisch profiel een verwachte output zal 
overstijgen? Op die manier krijgt een HR-verantwoordelijke een goed inzicht in iemands 
latere potentieel. AI is ook in staat om persoonlijkheidskenmerken te distilleren uit 
werkgebonden e-mails. Bij dergelijke AI-systeem wordt ervan uitgegaan dat persoonlijkheid 
de belangrijkste voorspeller is van gedrag. Het is mogelijk uit die data te leren over de 
eventuele inzetbaarheid in een nieuwe functie. Wel loert het gevaar van schending van de 
privacy om de hoek. 

 Vertrek van werknemers voorkomen. AI kan door analyse van het gedrag en prestaties van 
werknemers oordelen welke behoeftes werknemers hebben. Door hierop in te spelen maakt 
een organisatie meer kans om deze medewerkers binnen de organisatie te houden. 

 
296  Williams, A., Future HR leaders need to think like marketers, Raconteur, October 22, 2019. 
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Er kan nog op gewezen worden dat AI ook opportuniteiten biedt voor de sollicitant. Onder invloed 
van sociale media als LindIn, Facebook e.a. wordt het cv almaar digitaler en visueler. Kandidaten 
kunnen hun competenties illustreren met geschreven teksten, maar ook met videoboodschappen, 
infografieken en foto’s. Dat geeft een vollediger beeld van de kandidaat. Kandidaten kunnen er 
hun bekwaamheden mee in de verf zetten maar ook hun passies tonen, waardoor cv’s 
persoonlijker en interactiever worden. Cv’s worden ook nog meer digitaal meeneembaar in de 
vorm van een app of in de chip van de identiteitskaart. Een digitale assistent kan de kandidaten 
leiden naar de best passende vacatures en opleidingen. Wel moet er over gewaakt worden dat 
technologie de correctheid van cv’s bewaakt. Anders bestaat het gevaar dat kandidaten 
bijvoorbeeld zo veel mogelijk tags toevoegen aan hun digitale cv, om de kans te vergroten dat 
een automatische zoekmachine hen eruit pikt. 

HR-analytics in de HR-cyclus 
HR-analytics297 kan in de HR-cyclus gebruikt worden ter ondersteuning van: 

 Analyses. In de analysefase behoeft HR een dashboard om niet alleen het heden te 
monitoren en terug te kijken naar het verleden, maar ook te onderbouwen waarom dit er zo 
uitziet. Hoe is de huidige leeftijdsopbouw van het medewerkersbestand? Hoeveel mensen 
hebben de organisatie verlaten in het afgelopen jaar? Wat is het opleidingsniveau van 
medewerkers op kritieke functies? Al die kengetallen moeten helder worden gebundeld en 
gepresenteerd door middel van een rapportagetool. 

 Predicties. Op basis van de bestaande HR-data kan HR vervolgens voorzichtige aannames 
doen voor de toekomst. ‘Op basis van het verleden valt het te verwachten dat…’ Historische 
gegevens kunnen worden gebruikt als een early warningsystem, bijvoorbeeld ten aanzien 
van de te verwachten uitstroom, opleidingsbehoeften of ziekteverzuim. Er wordt gewerkt met 
gegevens uit het verleden en heden. Een goed dashboard en rapportageprogramma zijn 
nodig om de resultaten te visualiseren en helder te presenteren. Een belangrijke 
randvoorwaarde is de tijdsparameter. Mensen kunnen immers evolueren, zichzelf bijsturen 
en corrigeren. Dit betekent dat de houdbaarheidsdatum van voorspellingen en metingen 
beperkt is. Er moet over gewaakt worden dat mensen niet definitief in een hokje worden 
gestopt. Voorspellingen dienen dan ook regelmatig geupdated te worden op basis van 
nieuwe ingezamelde gegevens.  

 Prescriptives. Als men inzicht heeft in data en patronen uit het verleden en kan gaan 
voorspellen wat de gevolgen zijn van mogelijke keuzes, kan men verschillende opties 
vergelijken en de beste adviseren. Voorspellen alleen is niet voldoende. Wat zal/kan 
gebeuren wordt pas relevant als dit ook kan beïnvloed worden. Als men weet waar de 
organisatie naartoe wilt, is het nuttig om te weten hoe men dat kan beïnvloeden of wat men 
daarvoor mist (bv. gewenste instroom). 

Van proactieve rapportage kan de stap gemaakt worden naar strategische analyse. Men stelt 
eerst vast wat men wil weten. Welke keuzes moeten er worden gemaakt op HR-gebied? Welke 
data helpen om die keuzes te maken of beleidsadviezen te ondersteunen? Hierbij wordt nog 
steeds beroep gedaan op gegevens van vandaag en gisteren. Men laat software op de data los 
die gaat zoeken naar patronen waarmee adviezen of beslissingen voor de toekomst kunnen 

 
297  Met HR-analytics kan een organisatie de impact van medewerkers op de prestaties van de organisaties 

identificeren en kwantificeren. Hiermee wordt de toegevoegde waarde van hr-processen en hr-management 
inzichtelijk. Hr-analytics kan dus helpen om betere besluiten te nemen over het menselijk kapitaal. 
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onderbouwd worden. Een dergelijke retrospectieve data-analyse kan zelfs inzichten geven 
waarvan men het belang tot dan toe niet kon inschatten. Een retrospectieve analyse is dus nuttig 
voor het voorspellen. Kortom, terugkijken biedt de basis voor de toekomst. 

AI-systemen 
AI-toepassingen voor HR bestaan in vele vormen. Enkele toepassingen gebruiken technologieën 
zoals machine learning, conversatie-interfaces en chatbots, augmented/virtual reality en Virtual 
Personal Assistants. Robotic Proces Automation (RPA) via onder meer zelflerende software-
robots, die bijvoorbeeld spraak- en tekstgebaseerde gesprekken herkennen en snel op vragen 
kunnen reageren, brengen een vermindering van de werkdruk met zich mee, besparen tijd en 
verbeteren de efficiëntie en effectiviteit van organisaties. Deep learning, brain-computer 
interfaces, slimme robots of andere experimentele technologieën bieden ook mogelijkheden maar 
het zal nog even duren voor deze technologieën ‘slim’ genoeg zijn om productief ingezet te 
kunnen worden op de werkplek. 

12.5.3 Drempels voor de adoptie van AI-gedreven HR  
De kosten die verband houden met de implementatie van AI en de vaardigheden die nodig zijn 
om de technologie te laten draaien, hebben tot gevolg dat wereldwijd nog maar weinig bedrijven 
AI binnen hun HR-afdeling gebruiken. Een rapport298 over HR digitalisering in Vlaanderen brengt 
aan het licht dat, ook al wordt het belang van de verdere digitalisering van HR volop erkend door 
HR professionals, digitale kennis en concrete realisaties achterop hinken. HR-afdelingen hebben 
een grote digitale stap vooruit te zetten als ze de dagdagelijkse uitdagingen van het werven, het 
ontwikkelen en het behouden van medewerkers het hoofd willen bieden. Uit het rapport blijkt dat 
slechts 1 op de 4 HR-respondenten specifiek met AI bezig is. Vooral automatische CV-screening 
(11%) en het personaliseren van nieuws en content (11%) zijn al wat ingeburgerd. 

 
298  Delaware en Vacature.com, HR digitalisering in Vlaanderen vandaag en morgen. Een huidige stand van zaken 

en vooruitblik op de toekomst, 2018. 
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Figuur 118: Gebruik van AI-technologieën in HR 

 
Bron: Delaware en Vacature.com 

Grote bedrijven hebben in het algemeen meer plannen rond AI. Bij bedrijven met meer dan 500 
werknemers heeft bijna 1 op 2 plannen voor AI. Bedrijven met minder dan 500 werknemers liggen 
veel minder wakker van de mogelijkheden van AI: gemiddeld 3 op 4 (74%) zegt geen plannen 
hierrond te hebben. HR-professionals verwachten dat AI ertoe zal leiden dat er minder 
administratieve jobs zullen zijn (71%). Iets meer dan de helft (53%) is ervan overtuigd dat AI een 
positieve impact zal hebben en meer tewerkstelling met zich zal meebrengen. Tevens is 88% van 
mening dat creatieve vaardigheden en competenties in de toekomst belangrijker zullen worden, 
hetgeen een meer strategische rol van HR impliceert. De kennis van HR-afdelingen over AI (69% 
van de respondenten) en de binnen HR gebruikte systemen (80% van de respondenten) zijn 
momenteel echter onvoldoende ontwikkeld en aangepast om tot een doorgedreven introductie 
van AI over te gaan. HR-beleidsverantwoordelijken (68%) geven zichzelf een onvoldoende inzake 
kennis over AI. 
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Figuur 119: AI-belemmeringen 

  

Bron: Delaware en Vacature.com 

Dezelfde drempels worden ook in internationaal onderzoek299 opgemerkt. Oracle deed samen 
met Future Workplace onderzoek onder ruim 1.300 Amerikaanse HR-leidinggevenden en 
werknemers naar het gebruik van kunstmatige intelligentie. Slechts 6% van de HR-professionals 
gebruiken een vorm van AI in hun afdeling. Nochtans zien HR-managers de positieve impact die 
AI zou kunnen hebben op opleiding en ontwikkeling (27%), performance management (26%), de 
salarisadministratie/payroll (18%), recruiting (13%) en employee benefits (13%). Ondanks die 
opportuniteiten benoemen de HR-managers een aantal belemmeringen waardoor AI nog niet 
goed in de organisatie geïmplementeerd wordt: 

 90% is bezorgd dat hij/zij zich niet zal kunnen aanpassen aan de snelle implementatie van 
AI als onderdeel van het werk. Bovendien vinden de HR-professionals dat zij op dit moment 
niet voldoende vrijheid en ruimte krijgen om de opkomende AI-competentiekloof in hun 
organisatie aan te pakken. 

 72% merkt op dat er in de organisatie geen enkele vorm van AI-training bestaat. 
 Daarnaast noemen de respondenten nog een aantal andere obstakels voor een goede 

implementatie van AI in de organisatie: de kosten (74%), ontoereikende technologie (69%) 
en veiligheidsrisico's (56%). 

Eerder bleek uit onderzoek van Deloitte300 dat 72% van de top uit het bedrijfsleven AI op de 
werkplek als een belangrijk onderwerp beschouwt, maar slecht 31% voelt er zich klaar voor om 
het daadwerkelijk aan te pakken. 

Ander onderzoek301 toont aan dat de vragen en drempels inzake HR analytics doorheen de tijd 
gewijzigd zijn. 

 
299  Oracle and Future Workplace, AI at Work: It’s Time to Embrace AI. HR has the opportunity to be the agent of 

change in the next wave of IT consumerization, 2018. 
300  Deloitte, The rise of the social enterprise, 2018 Deloitte Global Human Cpaital Trends, Deloitte Insights, 2018. 
301  Zie website HRlinkiT, https://campaign.hrlinkit.be/whitepapersrecruitmentanalytics/ 
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Tabel 18: vragen en drempels HR analytics, 20 jaar geleden en heden 

 

12.5.4 Uitdagingen 
Dat AI heel wat mogelijkheden biedt voor de HR-afdeling, werd reeds uitvoerig toegelicht. 
Niettemin worden HR-verantwoordelijken voor heel wat uitdagingen geplaatst, niet in het minst 
op ethisch vlak, die het belang van de menselijke rol accentueren met het oog op de vrijwaring 
van de waarden, het doel en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van een onderneming of 
organisatie. 302  

 Operationalisering. AI-technologieën vereisen uitgebreide financiële- en 
personeelsinvesteringen. HR-managers moeten een robuuste business case hebben 
waarom ze met technologie willen experimenteren en hoe ze het willen inzetten voor hun 
mensen en de organisatie. 

 Kinderziektes overwinnen. Het gebruik van AI-tools vereist een gefaseerde aanpak met de 
mogelijkheid om te controleren om te controleren of de algoritmen goed werken. Indien het 

 
302  Weinberg, J., Can HR tech replace HR professionals?, Raconteur, June 11, 2020. 
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AI-systeem onvoldoende accuraat wordt uitgewerkt, uitgetest, iteratief aangepast en 
tenslotte uitgerold, zal dit tot slechte matches leiden in bijvoorbeeld een rekruteringsproces. 

 Data genereren en up to date houden. Het meest energieverbruikende proces is het trainen 
van intelligente modellen die behoefte hebben aan duizenden datapunten. Niet alle 
gegevens zijn even geschikt, aangezien datasets ook dubbele gegevens en/of vertekende 
gegevens bevatten. Om relevante resultaten te genereren moeten data dus kwalitatief en in 
voldoende groot aantal beschikbaar zijn. Medewerkers genereren heel wat data: gegevens 
nodig voor loonverwerking (zoals leeftijd en burgerlijke stand), data over hun mobiliteit, aan- 
of afwezigheden op het werk, woonplaats en meer. In kwantitatieve data schuilen verborgen 
patronen die door Machine Learning algoritmes aan het licht kunnen gebracht worden. 
Administratieve data worden meestal opgeslagen in state-of-the-art HR-IT-systemen maar 
zijn vaak te beperkt om tot valabele conclusies te komen. Dit probleem kan worden opgelost 
door de centraal opgeslagen HR-data te verrijken met inzichten uit sociale media, 
emailverkeer, gevoelensanalyse, andere externe data, … Dit moet wel ethisch verantwoord 
zijn en conform de GDPR-richtlijn. Data moeten dus niet alleen ruim beschikbaar zijn, ze 
moeten ook bruikbaar zijn zowel op technisch (kwaliteit) als op juridisch vlak.  

 Voldoen aan wettelijke voorschriften. Omdat het gebruik van AI in wervingsprocessen zich 
nog in een vroeg stadium bevindt, is de kans op juridische fouten (en rechtszaken, 
reputatieschade of boetes die hieruit voortvloeien) niet onbestaande. Voldoende juridische 
kennis inzake antidiscriminatie of gegevensbescherming (AVG) is cruciaal. 

 Ethiek: biases/vooroordelen. Algoritmes nestelen zich steeds dieper in belangrijkere facetten 
van het leven. Zo kunnen algoritmes de prijs van een vliegtuigticket bepalen, berekenen of 
een bank al dan niet een lening zal toekennen en bepalen welke jobs een sollicitant 
voorgeschoteld krijgt. Deze toepassingen verlopen niet vlekkeloos. Omdat AI-systemen, 
zoals de systemen met componenten van supervised learning, enorme hoeveelheden 
gegevens nodig hebben om goed te functioneren, is het belangrijk om te begrijpen welke 
invloed deze gegevens hebben op de wijze waarop het AI-systeem functioneert. Als de 
gegevens bijvoorbeeld vertekend zijn, zal het AI-systeem dat op basis van die gegevens is 
getraind, niet in staat zijn goede generalisaties te maken en daardoor mogelijk 
onrechtvaardige beslissingen nemen, waardoor bepaalde groepen worden bevoordeeld ten 
opzichte van andere. Denk bijvoorbeeld aan het nieuwsbericht uit 2018, toen Amazon 
bekendmaakte dat het zijn artificieel intelligent rekruteringprogramma had stopgezet. Door 
historische aanwervingsdata van het pakjesbedrijf had het algoritme geleerd om vooral 
mannen aan te nemen. Vrouwen werden automatisch door de software uit het selectieproces 
geweerd. Een rapport van UNESCO303 toont aan dat de gendervooroordelen in AI-
trainingsdatasets, algoritmen en apparaten het potentieel hebben om schadelijke 
genderstereotypen te verspreiden en te versterken. Gezien de toenemende 
tegenwoordigheid van AI dreigen vrouwen wereldwijd gestigmatiseerd en gemarginaliseerd 
te worden en achterstand op te lopen op alle domeinen van het economische, politieke en 
sociale leven.  Bedrijven, overheden en rekruteringsinstellingen moeten ervoor zorgen dat 
de door hun gebruikte AI-tools op een ethische manier vorm krijgen en ingezet worden en 
dat HR-rekruteerders een duidelijk begrip hebben van wat ze zullen implementeren: hoe ver 
gaat het AI-systeem om de geschiktheid van een sollicitant te bepalen, wat is de draag- en 
reikwijdte van de profielschets, welke aspecten van het persoonlijke leven van een sollicitant 
zullen de beslissing beïnvloeden? Aan de hand van datamining en -matching kan AI 

 
303  UNESCO, Artificial intelligence and gender equality: key findings of UNESCO’s Global Dialogue, 2020. 
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discriminatie bij rekrutering verminderen. Datamining en -matching laten namelijk toe 
processen te identificeren, te controleren of te evalueren, en aan te passen als nodig. Op die 
manier kan een structurele bias (vooringenomenheid of ongelijkheid) worden opgespoord - 
wat op individueel niveau bijna niet mogelijk is. Om een bias op te sporen, is een belangrijke 
rol weggelegd voor computerwetenschappers, maar ook voor juristen, bedrijfsleiders, etc. Zij 
moeten samenwerken en systemen ethisch maken. Er is geen pasklaar antwoord op de 
vraag hoe men een systeem ethisch maakt en hoe men ethische principes operationaliseert. 
Een interdisciplinaire denkoefening en dialoog zijn nodig en zullen in de toekomst alleen 
maar belangrijker worden. 

 Black-box AI. Sommige technieken van machine learning zijn zeer geslaagd als het gaat om 
nauwkeurigheid, maar zeer ondoorzichtig wat betreft de manier waarop ze beslissingen 
nemen. Dit leidt tot de vraag of we AI-systemen wel kunnen vertrouwen. Kunstmatige neurale 
netwerken kunnen dermate gecompliceerd zijn dat zelfs de ontwerpers moeite hebben om 
te herleiden hoe een systeem tot een bepaalde beslissing is gekomen. Voor rekruteringstools 
is het bijvoorbeeld van groot belang dat ze kunnen uitleggen waarom een kandidaat in 
aanmerking komt voor een bepaalde baan (of niet). Het is dus niet voldoende dat AI-
systemen het toekomstig jobpotentieel van een kandidaat kunnen voorspellen, maar ook dat 
zij de basis van een dergelijke voorspelling helpen te begrijpen en inzicht te geven in de 
rationale voor de al dan niet selectie van een kandidaat.  

 Privacy. Om de activiteiten en prestaties van werknemers te volgen, worden digitale 
hulpmiddelen gebruikt voor het analyseren van de inhoud van e-mails om de tevredenheid 
en betrokkenheid van medewerkers te bepalen, tracking-apparaten ingezet bijvoorbeeld om 
de frequentie van badkamerpauzes te bewaken, evenals audio-analyse toegepast om 
stressniveaus in stemmen te bepalen. Er bestaat zelfs technologie om werkgevers in staat 
te stellen de slaap- en bewegingsgewoonten van hun personeel te volgen. Uitgever van 
videogames Blizzard Activision heeft onlangs plannen onthuld om medewerkers te 
stimuleren hun gezondheid te laten volgen via Fitbit-apparaten en andere gespecialiseerde 
apps. Het idee is om via geaggregeerde, geanonimiseerde gegevens domeinen te 
identificeren waar de gezondheid van het personeel als geheel kan worden verbeterd. 
Werkplekanalyst Humanyze gebruikt e-mail- en instant messaging-gegevens van 
medewerkers, samen met naambadges met microfoon, om gegevens te verzamelen over 
interacties tussen werknemers, om aldus, volgens de onderneming, werknemers te 
beschermen tegen pesten of seksuele intimidatie op de werkplek. Al deze AI-toepassingen 
liggen uiterst gevoelig omdat ze raken aan de privacy.  

Ook overheden moeten in hun beleidsvoering voldoende aandacht hebben voor 
privacykwesties. In de strijd tegen corona nemen overheden tal van maatregelen, zoals het 
gebruik van camera's en contact tracing apps. Vaak gaan deze gepaard met inperkingen op 
de privacy. Deze zijn tijdelijk, maar hoe garandeer je dat als overheid? Net omdat het heel 
verleidelijk kan zijn om de verzamelde data ook voor andere doeleinden te gaan gebruiken 
(function creep), vrezen sommigen voor een definitieve inperking van de privacy. 
Beeldherkenningssoftware bijvoorbeeld geraakt meer ingeburgerd in de instrumenten van de 
overheid. Terwijl de klemtoon nu ligt op ‘crowd control’, zijn meer verregaandere 
toepassingen technisch mogelijk. Het mechanisme van ‘function creep’ vloeit voort uit een 
kenmerk van data: eens data zijn verzameld (of de infrastructuur is opgezet om die te 
verzamelen), kan deze in principe kosteloos worden gekopieerd en voor meerdere 
doeleinden worden ingezet. Concreet: eens de camera’s geïnstalleerd zijn of de app is 
ontwikkeld en de gegevens beschikbaar zijn, is het heel verleidelijk om nieuwe toepassingen 
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te vinden. Het heeft een beperkte kost en is relatief eenvoudig. Dergelijk hergebruik is 
aantrekkelijk, maar zeker bij persoonsgegevens problematisch. Daarom is wettelijk 
vastgelegd dat de persoonsgegevens alleen kunnen worden hergebruikt voor specifieke 
doeleinden, en moet dat voor elk nieuw doel opnieuw geëvalueerd worden. De GDPR/AVG 
heeft de regels voor het gebruik van persoonsgegevens duidelijk vastgelegd. De 
verantwoordelijkheid daarvoor ligt helemaal bij de dataverzamelaar zelf. Alleen ontbreekt een 
centraal overzicht van hoe zij data verwerken en is er geen aangifteplicht. Daarom is het als 
burger heel moeilijk om een zicht te krijgen op wat lokale besturen na de coronagolf 
bijvoorbeeld met de camerabeelden en camera’s zelf zullen doen. Burgers zijn weinig bereid 
om hun data met overheden te delen om de verspreiding van het virus in te dammen, zo 
bleek uit onderzoek dat het Kenniscentrum Data & Maatschappij in het voorjaar 2020 
uitvoerde. Dat wantrouwen heeft vermoedelijk te maken met een vrees bij de bevolking voor 
‘function creep’. Ongevraagde functies, termijnen of doeleinden toevoegen aan toepassingen 
doet het wantrouwen in de overheid stijgen.304 

 Rechten van de werknemers. Een veel gehoorde stelling luidt dat HR-beslissingen minder 
zouden moeten gebaseerd zijn op buikgevoel en meer op harde data en objectieve 
voorspellingen. Op deze manier zouden er minder fouten worden gemaakt en zou er minder 
ruis (‘bias’) zitten op HR-beslissingen. De delegatie van verantwoordelijkheden en HR-
opdrachten aan algoritmen houdt niettemin het gevaar in dat de menselijke factor in het 
arbeidsmanagement wordt afgestoten, met alle risico’s van dien voor de rechten en vrijheden 
van de werknemers. Digitale platforms manifesteren in zekere mate dit risico al: hun 
algoritmen controleren en monitoren hun werknemers, evalueren hun prestaties en bepalen 
hun beloning zonder al te transparante criteria. Algoritmen zijn echter niet onfeilbaar: ze 
kunnen ook bevooroordeeld zijn, zijn niet empatisch, begrijpen geen concepten van 
menselijkheid of eerlijkheid, hebben geen waardenschaal en onderscheiden geen culturele 
of sociale verschillen, en ze corrigeren zichzelf niet door overwegingen van begrip of 
rechtvaardigheid, gelijkheid of diversiteit, ethiek of moraliteit. Het menselijk begrip blijft, 
omwille van de feeling voor nuance en context, nu en op lange termijn essentieel voor het 
nemen van beslissingen die eerlijk en billijk zijn. Aangezien bedrijven experimenteren met 
AI-systemen in HR is het noodzakelijk om hun gebruik en toepassing in arbeidsverhoudingen 
te reguleren en nauwlettend toezicht te houden op de naleving van de mensenrechten en 
wettelijke verplichtingen ten aanzien van de werknemers.  

 De menselijke weerstand. Onderzoek van de Britse consultant Carmichael Fisher305 toont 
aan dat een volledig geautomatiseerd rekruteringsproces niet in de smaak valt van 
sollicitanten wegens te onpersoonlijk. De rekrutering overlaten aan een computer of robot 
zorgt voor een negatieve perceptie van het bedrijf en het werkgeversimago, aldus 73% van 
de respondent-sollicitanten. Slechts 5% ziet dit als een pluspunt. Zowel bij het screenen van 
cv’s, het interview als bij salarisonderhandelingen gaat de voorkeur uit naar een mens in 
plaats van een machine. Zo geeft meer dan acht op tien respondenten aan dat een 
sollicitatie-interview een tweerichtingsproces is waarbij zowel de rekruteerder als de 
sollicitant vragen stelt. Een op vijf heeft ook een afkeer van video-interviews. Een volledig 
geautomatiseerd rekruteringsproces wordt dan ook als onpersoonlijk ervaren. Het gemis aan 

 
304  Kenniscentrum Data & Maatschappij, Hoe kan een overheid 'function creep' vermijden?, Blogpost, 3 september 

2020.  
305  Wright, J., Dr. Atkinson, D., The impact of artificial intelligence within the recruitment industry: defining an new 

way of recruiting, Carmichael Fisher, 2019. 
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persoonlijk contact wordt gezien als een vorm van onderwaardering. Bovendien zijn 
kandidaten bezorgd dat ze op die manier niet kunnen tonen wat ze waard zijn.  

 De menselijke vaardigheden. HR-professionals zijn nu vooral op zoek naar personen, 
gekenmerkt door onder meer gedrevenheid en vastberadenheid, durf, veerkracht, 
nieuwsgierigheid en strategisch en contextueel denken. Vaak worden deze eigenschappen 
gezien als een integraal onderdeel voor de ontwikkeling van doelgerichte organisaties. Het 
betreft een diep menselijk aspect van de HR-rol dat, zoals reeds aangegeven, niet (zo maar) 
kan vervangen worden door een AI-systeem. 

12.5.5 HR en COVID-19 
Tal van aspecten van de bedrijfsvoering zoals management, communicatie en professionele 
ontwikkeling worden met technologische ontwikkelingen geconfronteerd. De COVID-19-periode 
zette dit extra in de verf. In deze periode werden bij veel bedrijven nieuwe hulpmiddelen en 
technologieën geïntroduceerd. Veranderingen en aanpassingen die misschien al een tijdje op 
tafel lagen werden versneld geïmplementeerd om de uitdagingen van vandaag het hoofd te 
bieden. 

Ook de Human Resources-afdeling kreeg met de gevolgen van COVID-19 te maken.306 Veel 
bedrijven werden met grote veranderingen in hun organisatiestructuur geconfronteerd. Sommige 
hebben het aanwerven van personeel moeten onderbreken of personeel moeten ontslaan. 
Werknemers die zijn gebleven, hebben te maken gehad met snelle veranderingen en nieuwe 
stressoren. Door de snelheid van de crisis kwam daar dikwijls heel wat improvisatie aan te pas. 
Dat maakt dat people management door de veranderende situatie zelf ook wendbaarder en 
responsiever moet worden. Onder invloed van COVID-19 hebben bedrijven zich toegelegd op de 
ondersteuning van hun HR-afdelingen door het versneld inzetten en aanpassen van technologie. 
Dit heeft geresulteerd in nieuwe ontwikkelingen op het gebied van HR, samenwerking en e-
learning. 

E-learning is een gebied dat door HR aandachtig gevolgd omwille van de flexibele moeilijkheden 
die het biedt. Het waar en wanneer dan ook kunnen leren, kan voor werknemers, werkzoekenden 
en tijdelijk werkzoekenden zeer aantrekkelijk en motiverend zijn. 

Samenwerkingstools worden steeds belangrijker binnen organisaties: het delen van tools, het 
delen van informatie, het delen van best practices, het delen van kennis. Software kan de 
communicatie binnen teams en tussen verschillende afdelingen van organisaties 
vergemakkelijken. Met het gemak van realtime communicatie tussen verschillende regio’s kunnen 
nieuwe banden worden gesmeed. Dit heeft niet alleen de potentie om de efficiëntie te vergroten, 
maar ook om innovatie binnen het bedrijf te stimuleren.  

12.5.6 AI-toepassingen in HR bij de VDAB  

Missie en visie van de VDAB 
Met het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 werd de opdracht VDAB uitgebreid (zie verder) tot 
die van centrale datagedreven en resultaatgerichte werkzaamheids- en loopbaanregisseur van 
het volledige activeringsbeleid in Vlaanderen in versterkte samenwerking met lokale besturen en 

 
306  Talentsoft, Vandaag werken aan het personeel van morgen, 2020. 
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bedrijven. In het licht van de nieuwe verantwoordelijkheden heeft VDAB een toekomststrategie 
uitgetekend. Deze kreeg vorm in een nieuw managementplan “VDAB In BEweging” (VIBE) en 
werd eind 2019 door de raad van bestuur goedgekeurd.  

De missie van VDAB wordt als volgt omschreven307: “VDAB draagt bij aan het creëren van een 
dynamische arbeidsmarkt in een welvarend Vlaanderen waar zowel het individu als de 
maatschappij beter van worden. Werk maakt gelukkig, het biedt structuur en eigenwaarde, 
beschermt tegen armoede en zorgt voor integratie en betrokkenheid in de samenleving. Tegelijk 
geldt dat hoe meer burgers een duurzame loopbaan kunnen uitbouwen, hoe vlotter we als 
samenleving de sociale zekerheid en pensioenen kunnen betalen. In Vlaanderen waar elk talent 
telt, streven we daarom naar een perspectief op talent voor elke werkgever en een 
loopbaanperspectief voor elke burger. Door het competentiegericht matchen in functie van 
concrete loopbaankansen en het voorzien van een passend aanbod waar burgers of werkgevers 
meer ondersteuning nodig hebben, zorgen we dat vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd 
geraken. VDAB doet dit niet alleen maar schakelt als arbeidsmarktregisseur een volledig 
ecosysteem aan sterke, expertise gedreven partners in.” 

Daartoe zet VDAB de volgende drie centrale ambities voorop: 

 “Een loopbaanperspectief en loopbaaneigenaarschap voor elke burger. We reiken elke 
burger suggesties aan over volgende stappen en mogelijkheden in zijn loopbaan van 
pasklaar tot overbrugbaar. Deze suggesties zijn geflankeerd met advies over de leerweg, 
competentieversterking of begeleiding of het traject om tot de gewenste job te komen. De 
burger staat aan het roer van zijn eigen loopbaan en VDAB biedt ondersteuning bij die 
loopbaanontwikkeling. 

 Elk talent aan de slag, door een cocreatieve matching op maat, digitaal en op de werkvloer. 
VDAB levert inspanningen om meer burgers op beroepsactieve leeftijd aan het werk te 
krijgen. VDAB wil bijdragen aan het verruimen van de arbeidsreserve door meer burgers te 
bereiken en de effectiviteit van het bemiddelingsproces verder te verhogen. We willen meer 
burgers - al dan niet werkend of actief op zoek naar een baan - sensibiliseren rond de intrede 
op de arbeidsmarkt en willen ook de toeleiding naar de arbeidsmarkt ondersteunen. Samen 
met deze burgers pakken we de afstand tot de arbeidsmarkt en drempels aan. 

 Een perspectief op talent voor elke werkgever. We willen werkgevers proactief benaderen 
en leren welke behoeften zij precies hebben. Zo bieden we hen een breed perspectief op 
(opleidbaar) talent, vullen we meer vacatures in én zetten we werkgevers aan om alle 
burgers kansen te geven. Iedereen gaat mee in het werkbad, met het oog op een inclusieve 
arbeidsmarkt.” 

En verder stelt het jaarverslag 2019 in het kader van de visie van VDAB: “Als 
arbeidsmarktregisseur kan VDAB rekenen op gedeelde doelstellingen en wederkerigheid in de 
samenwerking met institutionele en dienstverlenende partners om deze ambities te bereiken. We 
streven naar een versterkende complementariteit in het aanbod van VDAB en partners. Onze 
partners in verschillende samenwerkingsvormen fungeren als hefbomen om onze doelen 
succesvol te realiseren. 

Als dataregisseur kan VDAB een trusted advisor zijn voor burgers en ondernemingen. Hoe meer 
informatie, data en inzichten we verzamelen, hoe representatiever ons zicht op de arbeidsmarkt. 
Daartoe streven we naar zo compleet mogelijke informatie over alle mogelijke 

 
307  VDAB jaarverslag 2019. 
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arbeidsmarktgegevens via de uitbouw van onze rol als dataregisseur. Door het verzamelen en 
bundelen van data kunnen we nieuwe inzichten ontsluiten die onze klanten helpen om beter 
onderbouwde en duurzame keuzes te maken. 

Als excellente dienstverlener zal VDAB meer mensen bereiken. Daartoe zullen wij ons richten op 
de eerste stappen van het klantproces: het profiel van de klant inschatten, de 
loopbaanmogelijkheden in kaart brengen, de klant oriënteren in functie van de kansen op de 
arbeidsmarkt, vacatures gebruiken als toetssteen, mogelijk een match creëren (bijvoorbeeld via 
IBO of werkplekleren), de stappen in het traject bepalen die gezet moeten worden om de kloof te 
dichten tussen de huidige situatie en het vooropgestelde perspectief en trajectopvolging waar de 
meerwaarde van elke stap in het traject nagegaan wordt om eventueel bij te sturen waar nodig. 
VDAB laat de klant niet los, ook wanneer deze een traject volgt bij een partner.” 

Een nieuw dienstverleningsmodel  
Gelet op de impact van digitalisering op de arbeidsmarkt, kon de VDAB het zich als 
arbeidsbemiddelaar niet veroorloven om achter te blijven. Met het oog op een zo maximaal 
mogelijk digitale dienstverlening tegen 2020, heeft VDAB op 8 oktober 2018 een eerste grote stap 
gezet, waarna het digitale pakket aan dienstverlening bij de VDAB308 aanzienlijk ruimer is 
geworden. 

De VDAB introduceerde een nieuw dienstverleningsmodel. VDAB gaat voor dienstverlening op 
maat door een slim samenspel tussen digitaal en persoonlijk. 

 VDAB gaat in zijn contacten met klanten voortaan dus uit van een ‘digital first’-benadering 
(digitale dienstverlening waar het kan, persoonlijk waar het moet). Daarbij wordt de klant 
maximaal gestimuleerd om zelf aan de slag te gaan met gebruiksvriendelijke, online tools. 
VDAB ondersteunt werkzoekenden door hen 24/7 de mogelijkheid te bieden zelf te zoeken 
naar een job en digitaal op te volgen.  

 Indien nodig, krijgt de klant een persoonlijke ondersteuning via telefoon, e-mail, chat … 
(‘human digital’). Een consulent van de servicelijn doet een inschatting en zorgt voor actieve 
opvolging. 

 Door deze benadering krijgen de bemiddelaars en instructeurs meer tijd om te investeren in 
een persoonlijke dienstverlening (face-to-face bemiddeling en opleiding) voor klanten die 
minder digitaal vaardig zijn of minder kans op werk hebben. Voor deze meer diepgaande 
dienstverlening kunnen werkzoekenden terecht in de provincies. Om de meerwaarde van 
deze face-to-face dienstverlening te verhogen, organiseert VDAB zich in 7 sectoren: 
industrie, hout en bouw, transport en logistiek, zorg en onderwijs, business support, retail en 
ICT, diensten aan personen en bedrijven. Voor werkzoekenden die wat verder van de 
arbeidsmarkt afstaan, is er daarnaast ook de cluster ‘intensieve dienstverlening’. De focus 
ligt op het wegwerken van drempels en de klant stap voor stap versterken. 

VDAB verlaat hoe langer hoe meer een doelgroepenaanpak maar wil aandacht besteden aan alle 
werkzoekenden via een inclusieve aanpak. Die aanpak vertrekt vanuit de competenties en 
talenten van het individu en zijn afstand tot de arbeidsmarkt. Op basis daarvan wordt een traject 
op maat ontwikkeld: voor de ene betekent dit dat hij zelf aan de slag kan met de online tools, voor 
de andere zet de VDAB in op een mix van opleiding, stages en opdrachten om te solliciteren. 

 
308  Op basis van VDAB-persbericht, VDAB trekt digitale kaart om mensen aan een job te helpen, 5 oktober 2018. 
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Voor mensen met beperkte digitale vaardigheden en anderstaligen voorziet VDAB flankerende 
maatregelen zodat de toegang tot de dienstverlening gegarandeerd is voor iedereen. 

Werkzoekenden worden binnen de vernieuwde dienstverlening ook sneller opgevolgd. Al van bij 
de inschrijving krijgen werkzoekenden opdrachten en tips in het vernieuwde digitaal dossier ‘Mijn 
Loopbaan’ die hen moeten helpen een job te vinden. VDAB zet hierbij nieuwe technieken zoals 
AI in om passende jobs voor te stellen. De nieuwe AI matching engine van VDAB kreeg de naam 
‘Jobnet’ (zie hieronder). Dankzij ‘Jobnet’ kan VDAB meer interessante vacatures aanbieden aan 
werkzoekenden en omgekeerd meer geschikte profielen voorstellen aan bedrijven. Zo kan een 
werkzoekende bijvoorbeeld ook jobsuggesties krijgen op basis van wat anderen met een 
gelijkaardig profiel interessant vinden.  

Het nieuwe dienstverleningsmodel is niet voor iedereen evident. Een intern VDAB-onderzoek 
heeft aangetoond dat 17% van de werkzoekenden digitaal niet sterk genoeg zijn en nood hebben 
aan meer begeleiding. Tevens blijkt dat bijna een derde (32%) wel kan en kent, maar niet wil. 
Werkzoekenden verwachten niet dat alle contacten met VDAB face-to-face gebeuren. Zo is meer 
dan 40% gewonnen voor een eerste contact via e-mail (45%) of telefoon (41%). VDAB monitort 
daarom nauwgezet het nieuwe dienstverleningsmodel (samen met de sociale partners als 
medebeheerder van VDAB) en combineert het agentschap een digitale aanpak met begeleiding 
door zijn bemiddelaars van de Servicelijn ‘human digital’) of via persoonlijke dienstverlening, dit 
steeds op maat van de werkzoekenden.  

Tabel 19: Digitale vaardigheden van de werkzoekenden  

Kunnen 

Beschikt de klant over de nodige 
toegang? 

Kennen 

Beschikt de klant over de nodige 
vaardigheden? (kennis van VDAB 

Tools) 

Willen 

Beschikt de klant over d gepaste 
motivatie? 

91% heeft toegang tot internet Website – 89% 84% wil VDAB-website gebruiken of 
leren gebruiken 

5% beschikt over geen enkele 
device 

‘Mijn Loopbaan’ – 87% 81% wil ‘Mijn Loopbaan’ gebruiken 
of leren gebruiken 

59% beschikt over een PC/laptop én 
een smartphone/tablet 

Apps – 31%  

97% heeft een e-mailadres   

Bron: VDAB 

Tabel 20: digitale zelfredzaamheid en voorkeur contactkanaal werkzoekenden 

Digitale zelfredzaamheid Voorkeur contactkanaal 

17% is niet digitaal zelfredzaam 

32% kunnen en kennen wel, maar willen niet 

>50% kan zonder problemen mee 

Eerste contact 

e-mail – 45% 

telefoon – 41% 

SMS – 20% 

Face-to-face bij 
bemiddelaar – 17% 

Vervolgcontact 

e-mail – 42% 

telefoon – 26% 

SMS – 17% 

Face-to-face bij 
bemiddelaar – 20% 



  

 Artificiële intelligentie: sociaal-economische verkenning  

 
 

 
270 

 

 

 

 

Videogesprek – 9% 

Chat – 8% 

Sociale media – 8% 

Videogesprek – 11% 

Chat – 13% 

Sociale media – 7% 

Bron: VDAB 

Tools binnen de nieuwe contactstrategie van de VDAB309 
“Mijn Loopbaan”, het persoonlijke profiel kreeg een klantvriendelijke update.  

Algemeen werd “Mijn Loopbaan van de burger” duidelijker gepositioneerd binnen de nieuwe 
contactstrategie van VDAB. Werkzoekenden worden door de Servicelijn meer gestimuleerd om 
vanuit dit digitale platform hun zoektocht naar werk vorm te geven en aan te tonen hoe ze actief 
werk zoeken. Ook worden ze aangemoedigd om via hun persoonlijke account het brede spectrum 
van dienstverlening bij VDAB en haar partners te ontdekken. 

Het persoonlijk account wordt dus verder ontwikkeld als een platform dat zowel VDAB als de 
werkzoekende gebruikt om de zoektocht naar werk vorm te geven, maar tegelijk ook op te volgen. 

Binnen ‘Mijn Loopbaan’ werden volgende tools ontwikkeld: 

 De jobsuggesties en het vacaturedashboard. Er is een vernieuwd vacature-dashboard die 
een werkzoekende op verschillende manieren goed passende vacatures voorstelt. Omdat 
de werkzoekende ze ook digitaal kan bewaren in het persoonlijke account, kan hij of zij een 
“historiek aan sollicitaties” opbouwen die hem of haar achteraf helpen bij het aantonen van 
zijn of haar zoektocht naar werk en digitaalvaardigheid. De klant vindt jobs op basis van de 
eigen selectie, op basis van suggesties van bemiddelaars of werkgevers die zich baseren 
op de gegevens uit het dossier of op basis van suggesties gebaseerd op wat anderen met 
een gelijkaardig profiel van vacatures vonden (AI). Op die manier wil VDAB de werkzoekende 
een vollediger beeld geven van vacatures die mogelijks binnen zijn bereik liggen. 

 De automatische opdrachten. Wanneer een klant zich inschrijft, krijgt hij of zij via het 
persoonlijke account opdrachten die hem of haar op weg helpen om werk te vinden. Op die 
manier wordt hij/zij gestimuleerd om onmiddellijk werk te maken van zijn/haar zoektocht naar 
werk. Tegelijk geeft VDAB het signaal dat de werkzoekende er niet alleen voor staat en de 
Servicelijn steeds beschikbaar is om hem te helpen.  

 De digitale dispatching. De eerste persoonlijke contacten met VDAB verlopen normaliter via 
de Servicelijn. Indien de bemiddelaar van de Servicelijn oordeelt dat de klant nood heeft aan 
persoonlijke dienstverlening, wordt hij/zij ingeboekt voor een afspraak bij een consulent in 
de regio. Dit hele proces loopt vanaf midden december 2019 volledig digitaal. De klant krijgt 
dit ingeboekt contact bevestigd op papier en mail (als notificatie voor zijn persoonlijk 
account). 

 “Slimme opdrachten” ontbreken momenteel nog als tool. In de toekomst wil VDAB 
“opdrachten op maat geven”, op basis van informatie of data in het dossier van de klant (naar 
analogie met de jobsuggesties). Dat moet bijdragen tot meer activering op maat.  

 
309  Vlaams Parlement, Schriftelijke vraag nr. 118 van Robrecht Bothuyne aan Hilde Crevits, viceminister-president 

van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw, 
VDAB - Nieuw dienstverleningsmodel, 8 november 2019. 
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Het model wordt voortdurend opgevolgd en daar waar nodig bijgestuurd. Er gaat erg veel 
aandacht naar de samenwerking tussen de bemiddelaars van de servicelijn en sectorale 
bemiddelaars in de provincies , zodat werkzoekenden kunnen rekenen op een ‘warme’ overdracht 
en een kwaliteitsvolle dienstverlening.  

De concrete inzet van AI 
VDAB beoogt ook een meer gerichte dienstverlening door het gebruik van AI. VDAB startte 
hiermee in 2017, op basis van de grote hoeveelheid data waarover VDAB beschikt. Veel aandacht 
gaat uit naar de kwaliteit van gegevens en het vermijden van bias in data. Ook digitale ethiek is 
een prioritair aandachtspunt. VDAB rekent erop dat AI zijn corebusiness, namelijk het matchen 
en inschatten van werkzoekenden, naar een hoger niveau kan tillen. 

Matchen via AI 

Door miljoenen cv’s en jobs te analyseren, leert een intelligent systeem wie bij welke job past. Zo 
leert AI bijvoorbeeld dat werkzoekenden, afhankelijk van het type functie waarvoor ze solliciteren, 
meer of minder bereid zijn om een grotere afstand af te leggen. Doorgaans speelt de afstand tot 
het werk minder een rol voor een manager dan voor bijvoorbeeld een poetshulp. Naast matching, 
kan VDAB aan de hand van AI tevens inschatten hoe groot de kans op werk: een algoritme 
berekent dit op basis van een 500-tal variabelen (zoals werkloosheidsduur, aantal keer dat 
iemand werkloos was, taalvaardigheid, leeftijd, scholingsgraad…). Dit biedt de mogelijkheid om 
werkzoekenden bij wie de kans het kleinst is, sneller te contacteren en via gepaste (persoonlijke) 
dienstverlening te helpen. 

Hoe werkt die AI precies?310 

Eén van de kernactiviteiten van VDAB is het matchen van cv’s en vacatures. Met de matching 
engine worden werkzoekende en bedrijf gelinkt op basis van door experten vastgestelde regels, 
zoals diploma en werkervaring. AI biedt echter meer mogelijkheden. ‘Jobnet’ is het resultaat van 
deep learning AI, een zelflerend algoritme dat aanbevelingen maakt op basis van mensen hun 
voorkeuren, hun zoekgedrag op de VDAB-website én hun profiel. ‘Jobnet’ leert vanuit de markt, 
op basis van keuzes die andere mensen maken. Als een werkzoekende geïnteresseerd is in 
vacature A en B, dan is de kans groot dat een andere werkzoekende die geboeid is door vacature 
B, ook in aanmerking komt voor vacature A. Men krijgt dus een aanbeveling in de vorm van 
‘mensen met een gelijkaardig profiel kijken ook naar deze vacature. Waar de zoekmachine 
vroeger resultaten toonde op basis van een profiel, wordt dat nu aangevuld met wat anderen met 
een gelijkaardig profiel leuk vinden. Door deze combinatie van resultaten kunnen meer 
mogelijkheden aangeboden worden voor zowel de werkzoekenden als recruiters. 

Een belangrijk aspect van het matchingsproces is semantisch matchen. Taal wordt omgezet in 
cijfers. CV’s en vacatures worden omgezet in numerieke waarden – zo zijn ze taalonafhankelijk. 
Het woord bakker en boulanger krijgen dezelfde waarde. Zo kunnen Franstalige cv’s op 
Nederlandstalige vacatures matchen zonder dat er vertaald moet worden. Het overwinnen van 
de taalbarrière biedt extra mogelijkheden, bijvoorbeeld op vlak van interregionale mobiliteit. 

AI voor de inschatting van de kans op werk 

De mogelijkheden van AI reiken echter nog verder. Door AI kunnen zaken afgeleid worden die 
niet letterlijk in de cv staan. Wanneer een bedrijf een vrachtwagenchauffeur zoekt, kan VDAB 

 
310  Op basis van .Agoria, VDAB gebruikt AI om jobmatching te verrijken, 15 mei 2019. 
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kandidaten voorstellen die bij een vorige job met een truck rondgereden hebben. Het systeem 
vertelt dat die persoon rijbewijs C heeft, ook al staat dat niet expliciet aangegeven in zijn cv. Of 
nog bijvoorbeeld, in de zoektocht naar een nanny toonde het matchingsysteem vroeger 
uitsluitend profielen die beschikken over de nodige diploma’s. Dankzij AI in ‘Jobnet’ kan VDAB 
afleiden dat wanneer iemand (zonder daarvoor over de nodige diploma te beschikken) in de cv 
aangeeft heel graag met kinderen te willen werken, ook perfect geschikt kan zijn voor deze job. 

Kortom, schat VDAB de kans in dat iemand werk vindt op basis van de uitstroompercentages van 
iemand met een gelijkaardig profiel. Heel veel criteria worden daarbij in rekening gebracht (onder 
meer het anonieme klikgedrag op de VDAB-website en de economische omstandigheden in de 
regio van de werkzoekende). Mensen waarvan wordt ingeschat dat ze zelf heel moeilijk werk 
zullen vinden, worden eerst gecontacteerd. Wanneer in contact met de Servicelijn blijkt dat een 
persoon minder digitaal vaardig is, onderneemt de bemiddelaar van de Servicelijn meteen actie 
door de werkzoekende door te verwijzen naar persoonlijke dienstverlening en/of een cursus 
digitale vaardigheden. Voor de meest kwetsbare groep zijn meer data nodig zijn, bijvoorbeeld van 
partnerorganisaties als OCMW’s, Gespecialiseerde Trajectbepaling- en begeleidingsdiensten 
(GTB) en armoedeorganisaties, zodat ook verborgen factoren, die soms pas na een lang traject 
naar boven komen, in rekening worden gebracht.311 

Application Programming Interface (API’s) 

VDAB zet ook API managers (Application Programming Interface) in. API’s zijn de manier waarop 
computerprogramma’s (of apps) met elkaar praten. Dat gebeurt strikt gedefinieerd, zodat apps in 
principe met alle andere apps ter wereld kunnen communiceren). Daarmee worden open data en 
services ter beschikking gesteld van externe ontwikkelaars. Zo kunnen zij er zelf innovatief mee 
aan de slag gaan. VDAB biedt onder andere API’s met arbeidsmarktcompetenties, cv’s en 
vacatures.  

Uitdagingen 

Eén van de grootste uitdagingen was datapreparatie. Data waarop het AI-systeem draait, zijn 
afkomstig uit verschillende bronnen: de VDAB-database, analyses van het bezoekersgedrag op 
de VDAB-website,… Cruciaal was te bepalen welke data zouden worden gebruikt en in een 
uniform format gezet om de AI te trainen. Hierbij moesten data bias worden vermeden. De 
software diende m.a.w. neutraal te zijn. Hiertoe moeten de data die het algoritme voeden al 
enigszins gefilterd zijn, wat tijd en denkwerk vergt. 

Voor de ontwikkeling van het algoritme werd gewerkt volgens het systeem experimenteren – 
exploreren – exploiteren. Er werd samengewerkt met Radix.ai, dat bedrijven begeleidt bij de 
identificatie en ontwikkeling van innovatieve machine learning projecten met het oog op 
concurrentievoordeel. Pas wanneer via experimenten de toepasbaarheid van een idee is 
bewezen, worden volgende stappen in het ontwikkelingsproces gezet. De steun van het 
topmanagement voor de implementatie van AI in de VDAB-werking was een kritische 
succesfactor. 

Toekomst 

Het doel van VDAB is om AI en de data in de toekomst nog beter in te zetten in functie van de 
klant, nl. als persoonlijke assistent die de werkzoekende, werknemer of werkgever rechtstreeks 

 
311  De Standaard, Met AI kunnen we de meest kwetsbare werkzoekenden beter bereiken, 9 mei 2019. 
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met tips en tricks begeleidt. Denk maar aan suggesties voor werkzoekenden als ‘heb je deze job 
al bekeken’. Voor werkgevers kan dit een suggestie zijn zoals ‘deze kandidaat matcht voor 85% 
met jouw vacature. Overweeg een IBO om de competenties van de kandidaat aan te sterken’. 

Op basis van de feedback die verzameld wordt uit de vacatures die ingevuld zijn via ‘Jobnet’ – 
bijvoorbeeld “is het een goede match op de werkvloer, zijn beide partijen tevreden?” - beoogt 
VDAB het algoritme nog beter te kunnen trainen teneinde de jobmarkt zo goed mogelijk te 
(be)dienen. 

Verder wordt ook geëxperimenteerd met AI in het opleidingsaanbod van de VDAB.312 In een 
onderzoek van de UGent, in samenwerking met de Zwitserse Universiteit van Sankt Gallen, wordt 
AI ingezet om de toekenning van opleidingsprogramma’s voor werkzoekenden bij de VDAB te 
analyseren. Het AI-systeem berekent eerst de tewerkstellingswinst per type 
opleidingsprogramma’s – d.w.z. het langer aan de slag zijn of blijven door de opleiding – en 
bepaalt vervolgens welk programma het meest geschikt is voor een individu. Het doel van dit 
onderzoek is dus nagaan of met AI-technieken de kansen op een baan via het juiste 
opleidingstraject verhoogd kunnen worden.  

Vragen bij het AI-model van VDAB 
In 2018 moest internetgigant Amazon toegeven dat het bedrijf er niet in slaagde zijn 
rekruteringssoftware op punt te krijgen. Een jaar na de lancering bleek dat de robot onderscheid 
maakte tussen mannen en vrouwen bij de selectie van kandidaten. De tool had namelijk geleerd 
welke kandidaten te selecteren door alle cv's die het bedrijf sinds 2004 had gekregen te 
analyseren. De meeste kwamen van mannen, waardoor de sollicitatierobot leerde dat mannen 
de voorkeur zouden moeten krijgen. Cv's met daarin het woord 'vrouwen' en ook afgestudeerden 
aan scholen speciaal voor vrouwen werden benadeeld. Het probleem bij Amazon ging dus om 
de matching van cv’s aan vacatures. Na die ontdekking paste Amazon de tool aan, maar het werd 
nooit de zo gewilde hulp in het sollicitatieproces. Hoewel recruiters de aanbevelingen van het 
systeem meenamen, waren die nooit de enige reden om iemand uit te nodigen voor een gesprek. 
De aanpassingen bleken bovendien geen garantie dat het systeem nooit meer zou discrimineren. 
Om die reden besloot het bedrijf om uiteindelijk de stekker eruit te trekken. 

Bovenstaand voorbeeld voedde het wantrouwen ten aanzien van AI-rekruteringssystemen en 
deed ook vragen rijzen naar de garanties op neutraliteit van het VDAB-systeem ‘Jobnet’: hoe 
ervoor zorgen dat vrouwen niet alleen deeltijdse vacatures voorgeschoteld krijgen? Hoe ervoor 
zorgen dat het algoritme niet enkel vrouwen selecteert voor jobs in de zorg? En is er geen risico 
dat het algoritme mensen met een migratieachtergrond discrimineert? AI-systemen baseren zich 
immers op data uit het verleden en kunnen aldus unconscious bias reproduceren en zelfs 
versterken.313 

VDAB heeft daarom een geëigende aanpak uitgedokterd:314   

 
312  Vlaams Parlement, Vraag om uitleg van Allessia Claes aan minister Hilde Crevits over artificiële intelligentie in 

het opleidingsaanbod van de VDAB, Vraag om uitleg nr. 2824 (2019-2020), Vraag om uitleg van Robrecht 
Bothuyne aan minister Hilde Crevits over de data-analyse inzake arbeidsbemiddeling, Vraag om uitleg nr. 2884 
(2019-2020), Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie, 
Commissievergadering nr. C24 (2019-2020), 2 juli 2020.  

313  De Morgen, Vrouw? Computer says no, Opinie Sihame El Kaouabiki, Vlaams parlementslid, 24 januari 2020. 
314  De Morgen, De VDAB is een voortrekker van het ethisch gebruik van artificiële intelligentie, Opinie Wim Adriaens 

– gedelegeerd bestuurder VDAB, 26 januari 2020. 
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 Er is een permanente check op mogelijke bias, ook als de AI-toepassing al live is, omdat de 
achterliggende data voortdurend evolueren. 

 Gender en nationaliteit zijn twee variabelen die niet worden meegenomen in de inschatting 
van afstand tot de arbeidsmarkt omdat tests aantonen dat die variabelen nauwelijks een 
verschil maken. 

 AI is een hulpmiddel, geen doel op zich. Finale beslissingen liggen ofwel bij de VDAB-
bemiddelaar, ofwel bij de eindgebruiker. Jobsuggesties gebaseerd op AI zijn dan ook volledig 
vrijblijvend. 

 VDAB gebruikt AI net om te objectiveren. Om zich niet te laten leiden door een specifiek 
kenmerk van een persoon werd de doelgroepenaanpak (jongeren, 55+, mensen met 
migratieachterstand, personen met een arbeidshandicap,…) verlaten en geopteerd voor een 
inclusieve aanpak ten aanzien van alle werkzoekenden. Het vertrekpunt is voor alle 
werkzoekenden hetzelfde, nl. de afstand tot de arbeidsmarkt en kansen creëren voor 
iedereen op de arbeidsmarkt. 

 Bij de ontwikkeling van nieuwe of vernieuwde processen en producten maakt VDAB in de 
diverse fasen van het ontwikkelproces gebruik van de methodiek van ‘service design’, 
waarbij de klantenervaring van alle actoren en gebruikers in rekening worden gebracht. Ook 
het perspectief van de werkzoekende wordt meegenomen in elke fase van het project.315 

Uit antwoord van de bevoegde minister op een parlementaire vraag316 blijkt dat ook zij veel belang 
hecht aan een correcte ethische toepassing van AI. Zij verwijst daarbij naar de oprichting van het 
Kenniscentrum Data en Maatschappij en haar vraag aan de VDAB om zijn algoritmes over te 
maken aan dat kenniscentrum met het oog op een extracheck om mogelijke valkuilen te vermijden 
en de algoritmes te verbeteren. Een leeraanpak inzake AI betekent volgens  de minister dat de 
gevolgen van AI-toepassingen doorlopend worden geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. Een 
aanpak waarbij de mens centraal staat, wil zeggen dat het nog steeds een persoon is die de finale 
beslissing moet nemen, nooit de computer. De minister geeft aan dat de mogelijkheid wordt 
besproken om het Kenniscentrum een checklist te laten opstellen die onderzoekers en bedrijven 
in staat stelt ‘ethisch by design’ te zijn.317 

Uitbreiding bevoegdheid VDAB 
De  Vlaamse  regering  benoemt  VDAB  in  het  Vlaams  Regeerakkoord  als  de  centrale, 
datagedreven  en  resultaatsgerichte  werkzaamheids-en  loopbaanregisseur  van  het volledige    
activeringsbeleid    in    Vlaanderen.    Een    eerste    kaderdecreet    voegt    3 regisseursrollen    
toe    aan    de    opdracht    van    VDAB,    met    name    de    rol    van activeringsregisseur,    
loopbaanregisseur  en  dataregisseur  en  werd  op  20  mei  2020 goedgekeurd door het Vlaams 
Parlement. Op  basis  van  de  fundamenten  van  het  kaderdecreet  zal  VDAB  de  uitbouw  van  

 
315  Vlaams Parlement, Vraag om uitleg van Robrecht Bothuyne aan minister Hilde Crevits over de digitalisering van 

interacties tussen werkzoekende en VDAB, Commissie voor Economie, Werk, Sociale economie, Wetenschap 
en Innovatie, Vraag om uitleg 1754 (2019-2020), 12 maart 2020. 

316  Vlaams Parlement, Actuele vraag van Sihame El Kaouabiki aan minister Hilde Crevits over het gebruik van 
artificiële intelligentie (AI) door de VDAB, Plenaire vergadering, Actuele vraag 298 (2019-2020), 29 januari 2020. 

317  Vlaams Parlement, Vraag om uitleg van Andries Gryffroy aan minister Hilde Crevits over een ethisch kader voor 
artificiële intelligentie, Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie, 1160 
(2019-2020), 6 februari 2020; Vlaams Parlement, Vraag om uitleg van Imade Annouri aan minister Hilde Crevits 
over beleidsvoorstellen rond artificiële intelligentie in Vlaanderen, Commissie voor Economie, Werk, Sociale 
Economie, Wetenschap en Innovatie, 1170 (2019-2020), 6 februari 2020. 
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deze regisseursrollen   stap   voor   stap   invullen. Met haar conceptnota van 13 juli 2020318 
beoogt de Vlaamse Regering om tot een gedragen visie te komen met betrekking tot de invulling 
van de concepten “dataregisseur”, “loopbaanregisseur” en “activeringsregisseur” en de weg die  
VDAB  hierin  wil  opgaan.  Op  basis  van  deze  visie  zal  concrete  invulling  gegeven worden 
aan deze rollen via verdiepingsdecreten en uitvoeringsbesluiten. 

VDAB als dataregisseur 

Het doel is dat VDAB haar rol als dataregisseur verder uitbouwt. Dankzij de digitale connectie 
met heel wat partners en actoren op de arbeidsmarkt worden beschikbare data verrijkt en de 
inzichten benut binnen het ecosysteem.  De  regels  gehanteerd  bij  de  uitbouw  van  dergelijke  
digitale  connecties,  inclusief  de technische koppelingen en transparante 
samenwerkingsakkoorden, maken deel uit van de ‘open services-’strategie. VDAB moet ernaar 
streven om te beschikken over een zo breed mogelijke range aan arbeidsmarktgegevens 
teneinde inzichten te kunnen verschaffen en transparantie te kunnen bieden op de arbeidsmarkt, 
een rijke en vlotte matching tussen vraag en aanbod (curatief en preventief) mogelijk te maken, 
burgers zo  adequaat  mogelijk  te  ondersteunen  bij  de  uitbouw  van  hun  loopbaan,  en  
werkgevers  zo  goed mogelijk te ondersteuning bij de zoektocht naar en het behoud van hun 
werknemers. AI speelt hierbij een belangrijke rol. 

VDAB  zal  als  dataregisseur  in  de  toekomst  steeds  meer  gebruik  maken  van  artificiële 
intelligentie om bv arbeidsmarktinformatie meer gericht en accurater te kunnen aanbieden en 
inzetten ten aanzien van verschillende “belanghebbenden”. Voor de AI-initiatieven versterkt 
VDAB  zijn  ‘AI-for-good’  traject  waarbij  de  uitgangspunten  “vertrouwen,  transparantie  en 
voordeel voor de belanghebbenden” (Trust, Transparency & Benefit) zijn. VDAB installeert  een 
permanent assessment proces op AI gebruik en verankert het principe van “ethical AI” op 
decretaal niveau. In  dit  licht  is  het  ook  een  uitdrukkelijke  opdracht  van  de  dataregisseur  
om  maximale ‘datatransparantie’  te  genereren.  Alle  dataverwerkingen  kaderen  binnen  een  
‘ethisch’ databeheer.   Ten   allen   tijde   dient   de   dataregisseur   te   kunnen   aangeven   welke   
data uitgewisseld wordt met welke (private en publieke) partijen, met het oog op welke 
doelstelling, alsook  welke  stakeholders  geïmpacteerd  zijn  door  deze  dataverwerking.  De  
dataregisseur dient  dus  de  datahuishouding professioneel  en  GDPR-proof te  beheren. VDAB 
voorziet daartoe in een data governance model dat 3 belangrijke aspecten afdekt, nl. het 
verzamelen van data uit verschillende bronnen, het veilig beheer van deze data op het 
dataplatform en het distribueren van data aan stakeholders. 

VDAB als loopbaanregisseur 

Als loopbaanregisseur onderneemt VDAB het nodige om de burger te ondersteunen en te 
faciliteren om van die loopbaan een duurzame loopbaan te  maken.  VDAB  doet  dit  door  het  
toegankelijk maken  van  alle  relevante  loopbaandata  en perspectieven. De burger krijgt 
suggesties over wat binnen zijn mogelijkheden ligt, van pasklaar tot overbrugbaar mits 
competentieversterking of begeleiding. Drempels worden in kaart gebracht. VDAB  moet  als  
loopbaanregisseur  in  de  toekomst  aan  elke  burger  op  beroepsactieve  leeftijd  een 
gepersonaliseerde website aanbieden. Deze wordt automatisch aangemaakt vanaf het moment 
dat een burger behoort tot de doelgroep “iedere burger op beroepsactieve leeftijd” zoals vermeld 
in het kaderdecreet. Via een eenvoudig inlogproces (bv Itsme) kan de burger toegang krijgen tot 

 
318  Vlaamse Regering, Conceptnota ‘VDAB als data-, loopbaan-, en activeringsregisseur op de Vlaamse 

arbeidsmarkt: timing en proces van de verdiepingsdecreten’, 13 juli 2020, VR 2020 1007 MED.0246/1BIS. 
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Mijn VDAB. De burger beslist  zelf  of  hij  gebruik  maakt  van  deze  mogelijkheid  en  eens  een  
kijkje  gaat  nemen  op  de “gepersonaliseerde website”. Deze kan beschouwd worden als een 
“veilige kluis” waar alle relevante (loopbaan)data m.b.t. de burger terug te vinden is, waarbij VDAB 
als een “goede huisvader” waakt over het GDPR-proof gebruik van de inhoud van die kluis. 

VDAB zal op basis van data, advanced analytics en artificiële intelligentie aan de klant slimme 
inzichten   bieden   die   het maken   van   een   arbeidsmarktgerichte   volgende   stap 
vergemakkelijkt of meer loopbaanmogelijkheden schept. Wanneer een burger gebruik maakt van 
en interageert met de applicaties van VDAB, wordt er data gegenereerd. Deze data nemen 
verschillende vormen aan afhankelijk van waarvoor de data gebruikt zal  worden;  historisch  of  
real-time  data,  individuele  of  geaggregeerde  data.  Een  AI algoritme verwerkt deze data tot 
slimme inzichten die het kan aanbieden aan de burger of  werkgever  of  andere  
belanghebbenden.  Op  deze manier  kan  VDAB  elke  burger gepersonaliseerde ondersteuning 
bieden bij elke volgende loopbaanstap en bijdragen tot  leermotivatie  en  levenslang  leren.  
Daarbij wordt  voor  de  burger transparant gemaakt waarom hij of zij bepaalde suggesties krijgt 
(cf. AI for good).Naast AI kunnen uiteraard ook gerichte suggesties vanuit VDAB of partners hun 
plaats krijgen   op   de   gepersonaliseerde   website   (vb   uitnodiging   voor   een   jobbeurs 
georganiseerd door / voor een bepaalde sector). Elke  toevoeging  van  loopbaandata  (uit  welke  
bron  dan  ook)  kan  zorgen  voor  een verdere verfijning of bijsturing van deze suggesties 
aangeboden aan de burger. Het is daarom van belang dat VDAB als dataregisseur blijft 
investeren in de uitbreiding van datastromen  die  voortvloeien  uit  structurele  partnerships.  
Immers,  hoe  rijker  de loopbaandata,  hoe  groter  de  meerwaarde  die  de  gepersonaliseerde  
website  kan bieden aan de burger.  

VDAB als activeringsregisseur 

VDAB  zal  als  activeringsregisseur  in  eerste  instantie  trachten  om,  in  maximale  
samenwerking  met partners, het arbeidsmarktpotentieel in kaart te brengen en te bereiken. De 
volgende stap is trachten een zo groot mogelijk aandeel van dit potentieel ook effectief te 
activeren en te laten instromen op de arbeidsmarkt. De doelstelling die VDAB voor ogen heeft, is  
om  120.000  extra  Vlamingen  aan  de  slag te krijgen tegen 2024, op weg naar een 
werkzaamheidsgraad van 80 %. Dit betekent dat VDAB méér arbeidsmarktpotentieel zal moeten 
bereiken en er ook in zal moeten slagen om hen effectief tot werken te verleiden. Daarbij zal 
zichtbaar gemaakt worden welke drempels  mensen  hinderen  om  de  stap  naar  de  
arbeidsmarkt  te  zetten  en  de  burger te ondersteunen bij het overwinnen van die drempels.  

Vermits de noodzaak bestaat om heel snel de nieuwe doelgroep van tijdelijk werklozen te kunnen 
contacteren, werd al op 17 juli 2020 besloten om een specifiek BVR te voorzien die de categorie 
“tijdelijk werklozen” (= BVR 0) toe zal voegen aan de doelgroep van de activeringsregisseur. 

Om de organisatie van de dienstverlening en het operating model slimmer, performanter en 
efficiënter te maken wil de VDAB in de toekomst als activeringsregisseur ook beroep doen op AI. 
Het gaat hierbij om modellen waarbij AI wordt ingezet om het operating model mee vorm te geven 
en op die manier de juiste dienstverlening op het juiste moment te kunnen aanbieden en dus op 
maat van de burger. 

  




