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Hoe agile vanuit de IT-context z’n weg vond naar HR
De afgelopen drie industriële revoluties hadden elk een belangrijke impact 
op de arbeidsmarkt. 

De eerste en de tweede industriële revolutie – met respectievelijke de 
opkomst van stoom en elektriciteit – gingen gepaard met een verandering 
in arbeidsvorm. Zo kenmerkten ze een duidelijke shift van handenarbeid 
naar hoofdarbeid. Deze twee industriële revoluties zorgden bovendien voor 
grote jobcreatie, hoewel elke verandering op het moment zelf eerder als een 
bedreiging dan als een opportuniteit werd gezien. 

Bij de derde revolutie – met de komst van de computer en de automatisatie 
– werden plots hele takenpakketten zelfstandig uitgevoerd door robots en 
machines die een bepaalde sequentie van handelingen autonoom konden 
uitvoeren. Als sprekend voorbeeld verwijzen we naar de geautomatiseerde 
autoproductie waar de mens vandaag totaal andere taken uitvoert dan wat 
Henri Ford in gedachten had voor zijn lopende band-arbeiders. 

De vierde industriële revolutie die vandaag plaatsvindt, heeft andere 
bijzonderheden. Voor het eerst is het niet één soort technologie die een 
grote impact heeft, maar zijn het diverse fenomenen tegelijkertijd die een 
impact hebben. Heel concreet spreken we over concepten als blockchain, 
artificiële intelligentie, robotics, internet of things enzovoort. 

Op de arbeidsmarkt vandaag zien we een grote impact van artificiële 
intelligentie. In tegenstelling tot vroeger is het intelligente gedeelte ook 
in staat om hoofdarbeid over te nemen. In de VUCA-wereld (Volatile, 
Uncertain, Complex and Ambigue) waarin we leven, wordt daarom ingezet 
op employability en learnability bij de werknemers. Dankzij deze twee 
concepten, blijven werknemers relevant.

1. Inleiding



“Voor het eerst is het niet één soort 
technologie die een grote impact 
heeft, maar zijn het diverse fenomenen 
tegelijkertijd die een impact hebben.“
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Employability en learnability
Het woord employability is een 
samentrekking van de Engelse woorden 
employment en ability, wat zoveel wil 
zeggen als het ‘vermogen’ of de ‘capaciteit’ 
tewerkgesteld te worden. Dit concept 
verwijst naar de optimale inzetbaarheid 
van werknemers en veronderstelt een 
ontwikkeling in kennis en expertise om breed 
inzetbaar te zijn als werknemer. Heel concreet 
komt het erop neer dat we gaan kijken naar 
de opgedane kennis en competenties in de 
huidige functie en onderzoeken in welke 
mate we deze kennis of competenties ook 
in een andere context kunnen inzetten. Zo 
bezit iemand die jarenlang boekhouder 
was mogelijks de competenties om 
financieel analist bij een bank te worden. 
Om employable te zijn zet de medewerker 
zijn aanpassingsvermogen in om de reeds 
verworven kennis en competenties aan te 
wenden in andere omgevingen. 

Het woord learnability is, naar analogie 
met employability, een samentrekking van 
learning en ability. Dit concept refereert 
naar de ‘ability’ om snel te groeien en om de 
eigen skills aan te passen om ‘employable’ 
te blijven tijdens de carrière. Hier gaat het 
voornamelijk om het, al dan niet intellectuele, 

vermogen om nieuwe competenties en 
kennis op te doen en bij te leren. Waar men 
vroeger voldoende had aan de kennis die 
men op school vergaarde om een carrière uit 
te bouwen, zetten we nu meer en meer in op 
bijscholing, vervolgopleidingen, levenslang 
leren enzovoort.

De arbeidsmarkt vereist al een hele tijd het 
verwerven van nieuwe kennis om relevant te 
blijven of om te groeien in het bedrijf. Studies 
wijzen echter uit dat een overdonderende 
37% van de hoogopgeleiden en 64% van de 
laagopgeleiden de laatste twee jaar geen 
bijscholing of opleiding meer hebben gehad. 
De capaciteit mag er dus wel zijn, maar qua 
snelheid is er nog werk aan de winkel. Laat nu 
net die snelheid van cruciaal belang worden in 
de huidige setting van de arbeidsmarkt, want 
vroeg of laat neemt artificiële intelligentie een 
takenpakket over en krijgen mensen niet meer 
de kans of het vermogen om bij te leren.

Beide concepten zetten dus heel sterk in op 
het vermogen van de werknemer om enerzijds 
bij te leren en anderzijds inzetbaar te zijn in 
andere (gelijkaardige) omgevingen.

Voor de volledigheid staan we nog even stil bij employability en learnability voor we overgaan 
tot de ability 2.0 die we bestempelen als agility. Of hoe het concept agile plots geen louter IT-
gegeven meer is maar mede-eigendom wordt van HR.

Employability en Learnability

Snelheid

Flexibiliteit

Employagility en 
Learnagility
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De weg naar sneller tastbare 
meerwaarde
Vandaag zien we de impact van de VUCA-
wereld met specifieke, sterke gevolgen 
voor onze arbeidsmarkt. Zo wijzigt de 
samenstelling van onze workforce, groeit de 
nood aan flexibele competenties, verandert 
de motivatie van werknemers enzovoort.

In de IT-sector is al enkele jaren een 
opmars aan de gang van agile en scrum 
methodologieën waardoor projectteams 
in staat zijn om flexibel en wendbaar een 
antwoord te bieden op de klantvraag. 
We spreken van agility, maar veeleer is 
hier de methodiek belangrijk waarbij de 
focus ligt op het incrementele ontwikkelen 
van projecten. Stap per stap – of sprint 
per sprint – wordt een bepaald werkbaar 
onderdeel van de totaaloplossing opgeleverd 
en worden op regelmatige tijdstippen de 
nodige reflectiemomenten ingelast om te 
controleren of het project nog de goede 
richting uitgaat. Die reflectiemomenten 
bieden de mogelijkheid om na te gaan of er 
moet worden veranderd van richting, en of 
het doel nog hetzelfde is als bij de aanvang 
van het project. Het belang van het werkbaar 
onderdeel in elke tussenstap houdt in dat 
het in tussentijd opgeleverde onderdeel 
reeds bruikbaar is voor bepaalde delen of 
stakeholders, waardoor de meerwaarde veel 
sneller tastbaar gemaakt wordt. 

Sneller aanpassen aan een 
veranderende omgeving
Als we deze agility filosofie toepassen op de 
noden van de arbeidsmarkt en de uitdagingen 
waar we vandaag voor staan (vergankelijkheid 
van kennis, opdoen van nieuwe competenties, 
sneller, flexibeler, dynamischer enzovoort), 
dan kunnen we twee concepten in het 
leven roepen, met name employagility en 
learnagility. Waarschijnlijk maakte PWC reeds 
de woordspeling inzake employagility (PWC, 
2015)1 omwille van taalkundig interessante 
redenen, maar conceptueel is de invulling 
van employagility veel meer dan een leuke 
woordspeling. Employagility wordt namelijk 
omschreven als “het bewustzijn en vermogen 
van zowel organisaties als medewerkers om 
snel te kunnen reageren op veranderingen 
en daardoor waarde te kunnen blijven 
toevoegen”.

Met een beetje goede wil lezen we hier dus 
employability en wordt deze verrijkt met 
de notie van het tempo waarin werknemers 
zich moeten aanpassen aan een snel 
veranderende omgeving. De VTO-trajecten 
(Vorming, Training en Ontwikkeling) worden 
onmisbaar voor werknemers om in te kunnen 
spelen op de noden van de arbeidsmarkt. 
Naast de impact op medewerkers worden 
ook werkgevers geacht hier belang 
aan te hechten. Enerzijds moeten ze de 
opleidingsbehoeftes beantwoorden, maar 
anderzijds moeten ze ook de omgeving 
scheppen die dergelijke manieren van werken 
kan stimuleren. Bijvoorbeeld via de creatie 
van flexibelere arbeidsrelaties en adaptieve 
arbeidsomgevingen.

“Conceptueel is de invulling van ‘employagility’ veel 
meer dan een leuke woordspeling.“

1PWC. (2015). Digitalisering en robotisering vragen om employagility.

2. Employagility™ en Learnagility™ 



Nieuwe rollen en functies binnen de 
organisatie
In het continuüm van de employability naar 
de employagility schuift de focus van HR weg 
van “het toepassen van verworven kennis 
in een andere context”. Bij employagility 
krijgt HR een rol in het beïnvloeden van het 
aanpassingsvermogen van medewerkers. 
Denk hierbij aan scenario’s waarbij een 
bepaalde job morgen geheel wegvalt omwille 
van automatisering. De oplossing om de 
opgedane kennis in een andere omgeving 
toe te passen is zeer vergankelijk gezien de 
automatisering ook daar dreigt toe te slaan. In 
een dergelijk scenario moet er de reflex zijn 
om agile te reageren via het snel en flexibel 
verschaffen en verwerven van nieuwe kennis 
en zo de werknemer inzetbaar te houden. 
HR zal een cruciale rol spelen in het bepalen 
van de nieuwe rollen en functies binnen 
de organisatie zodat mens en machine in 
harmonie met elkaar kunnen werken en elkaar 
kunnen versterken. 

Employagility heeft het in deze dus over 
het inhoudelijke agile zijn van individuen en 
organisaties om snel en adequaat te kunnen 
reageren op een veranderlijke omgeving. 
Naast de agile mindset kunnen we deze 
methoden ook toepassen op de manier 
waarop kennis opgedaan wordt. Meer en 
meer zien we kennisbronnen ontstaan 

die op snelle wijze bepaalde, en op dat 
moment handige kennis aanbrengen. In onze 
eigen leefwereld kennen we allemaal de 
ervaring van het zoeken naar informatie op 
Google of YouTube op het moment dat we 
geconfronteerd worden met een bepaalde 
uitdaging. Gelijkaardige micro-opleidingen 
of praktijktesten, bijvoorbeeld, geven een 
nieuw gestalte aan de klassieke manieren van 
opleiden. In hele korte opleidingsmomenten 
verrijkt een gebruiker zichzelf met nieuwe 
kennis, die hij in zeer korte tijd meteen weet 
toe te passen. Op deze manier wordt sneller, 
dynamischer en flexibeler omgesprongen 
met kennis en competenties. Net daar vinden 
we de bestaansreden voor het concept van 
learnagility. 

De vergankelijkheid van nieuw 
opgedane competenties
Waar learnability het heeft over het 
(intellectuele) vermogen om nieuwe kennis 
en competenties te vergaren in combinatie 
met het levenslange leren om relevant te 
blijven, kunnen we ook deze vanuit een 
agile hoek benaderen. Binnen de wijzigende 
wereld wordt de kennis ook vergankelijker. 
Bijgevolg gaat de snelheid waarmee nieuwe 
competenties opgedaan worden sterk 
toenemen, maar de levensduur van de 
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“Het gaat voornamelijk over de mindset die nodig is 
om te willen blijven leren en de honger naar kennis te 
doen aanwakkeren.“

opgedane kennis zal tegelijk korter worden. 
De Belgische arbeidsmarkt kan in dat verhaal 
nog iets leren van het Scandinavische model. 
Uit onderzoek blijkt dat de heroriënteringstijd 
(de tijd nodig om nieuwe kennis op te doen 
en in een nieuwe job inzetbaar te zijn) in de 
Scandinavische landen gemiddeld twee keer 
minder is dan in Vlaanderen. We stellen dus 
vast dat de snelheid en flexibiliteit om nieuwe 
kennis te vergaren alsmaar belangrijker wordt. 
Merk evenwel op dat het hier gaat om het 
verwerven van een learning mindset, eerder 
dan het zich concentreren op een school/
academisch carrière pad om een bepaalde 
skills op te bouwen. Learnagility zet in op de 
bewustwording van de vergankelijkheid van 
kennis en stuurt aan op bewustwording om 
daarop te reageren.

Medewerkers zullen de mindset en agility 
moeten vertonen om zich aan te passen en 
nieuwe kennis/competenties op te doen voor 
zolang het nodig is en op het moment dat 
het nodig is. Gezien kennis toch vergankelijk 
is, moet men bewust zijn dat de nieuw 
verworven kennis maar voor even relevant 
en toepasbaar zal zijn. Nog belangrijker in 
dit concept is het gegeven dat het agile 
aspect niet alleen toepasselijk is op de manier 
waarop kennis verworven wordt: flexibel, 
dynamisch, in korte sprints enzovoort. Het 
gaat voornamelijk over de agile mindset van 
het individu die nodig is om op deze manier te 
willen blijven leren en de honger naar kennis 
te doen aanwakkeren. 

Opportuniteiten in plaats van 
bedreigingen
Zoals in de agile methodiek zullen de nodige 
reflectiemomenten voorzien moeten worden 
om te zien of de opgedane kennis nog 
relevant is. Een resem HR-tech leveranciers 
spelen reeds in op deze controlebehoefte 

met (mobiele) applicaties die micro-learning 
en micro-assessment faciliteren. Op deze 
manier blijft de organisatie de vinger aan 
de pols houden of de nodige competenties 
nog aanwezig zijn en of de nodige VTO-
inspanningen hebben opgeleverd wat beoogd 
werd. 

Belangrijk te vermelden is dat de HR-
tech wereld niet alleen inspeelt op deze 
reflectiemomenten om te checken of 
de nodige competenties nog aanwezig 
zijn. De HR-tech wereld zal ook meer en 
meer inspelen op de nood aan training en 
opleiding on the spot en in real time zodat 
de werknemer direct in staat is om bepaalde, 
snel veranderende activiteiten uit te voeren.

Professor Porter wijst in zijn laatste 
publicatie1 overduidelijk op de volgens 
hem enig mogelijke manier om de huidige 
workforce te converteren naar de nieuwe 
hoogtechnologische arbeidsomgeving 
van na de vierde industriële revolutie. Via 
toepassingen van augmented reality zullen 
werknemers geassisteerd worden op de 
werkplek door technologie in, bijvoorbeeld, 
hun bril of headset. Reeds gekende 
toepassingen bestaan in het dragen van een 
bril en headset die aangeeft, on the spot, 
hoe een technicus een kopieermachine moet 
repareren. Ook de projectie van de GPS-
informatie op de voorruit van de wagen zorgt 
ervoor dat u on the spot, zonder uw ogen 
van de weg af te richten, aangegeven wordt 
waarheen u moet rijden.

Deze bevindingen van professor Porter 
zijn gebaseerd op dezelfde vaststellingen 
die leiden tot het begrip learnagility en 
spelen daar wonderwel op in. Ze helpen in 
de concretisering van de mindset waarin 
snelheid, beschikbare en vergankelijke 
informatie, snelle adaptatie door de workforce 
en de werkbare onderdelen direct tastbaar 
worden.

1 Why every organisation needs an augmented reality strategy, Harvard business review, Michael E. Porter & James E. Heppelmann.
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3. De rol van HR

Allesomvattend zien we bij een dergelijke 
grote impact op de workforce een bijzondere 
opportuniteit voor HR-departementen 
weggelegd. Een succesvol HRM zal in staat 
zijn om deze learning mindset te creëren 
en te stimuleren. Het kan een professionele 
omgeving creëren waarin de opleidingsnoden 
van de werknemers ingevuld worden op een 
agile manier en binnen de relevante kennis- 
en competentiedomeinen. In de VUCA-
wereld heeft elke werknemer zijn persoonlijk 
ontwikkelingsplan waarin staat wat hij kan en 
waar hij nog werkpunten heeft.

In de arbeidsmarkt van de vierde industriële 
revolutie wordt dit een ontwikkelingsplan 
dat continu aanpasbaar moet zijn en dat 
maximaal de snel veranderende noden 
van de business moeten volgen. We zullen 

werken met ontwikkelingsplannen die zelf 
continu in ontwikkeling zijn, en die bij elk 
feedbackmoment aangevuld, gewijzigd, 
aangepast worden. De werknemer zal continu 
leren op een zeer agile manier.

Het is de plicht van HR – en ook de 
verwachting van de werknemer ten opzichte 
van HR – om hier aandacht aan te schenken. 
Net zoals in de agile methodologie de IT & 
Business elkaar versterken, brengt HR hier 
ook het evenwicht tussen de opleidingsnoden 
van de organisatie en die van de werknemer. 
Dit vereist mede een brede blik op 
technologie en op andere omgevingen om 
de ontwikkelingsnoden te vervullen. In plaats 
van de reeds verworven kennis in te zetten in 
een andere omgeving, kan kennis ook over 
omgevingen heen opgedaan worden.

Door J. Pollet & B. Papijn
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