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De uitdagingen en kansen 
voor HR in 2030
De wereld verandert in rap tempo en de manier waarop we werken en hoe we naar werk kijken 

verandert mee. Door technologische ontwikkelingen nemen digitalisering en automatisering 

steeds meer menselijke activiteiten over. Het zorgt voor een transformatie van werk én de 

werkplek op een ongekend snelle manier. De Covid-19 pandemie heeft dit proces alleen maar 

versneld. 

Het nieuwe normaal verandert de manier waarop we naar traditionele organisatiestructuren 

kijken. Datzelfde geldt voor het vinden en duurzaam ontwikkelen van talent en voor de relatie 

tussen werkgevers en werknemers.  

Dat heeft gevolgen voor HR van morgen én overmorgen. In deze whitepaper komen HR-

vakgenoten aan het woord. Ze vertellen over de transformatie van werk in hun organisatie en de 

toekomst van HR, inclusief uitdagingen en kansen.

“Er zijn mensen die een enorme ontwikkeling hebben doorgemaakt door het online werken. 

Daar liggen kansen voor HR: deze groei moet niet onopgemerkt blijven.”

Elly de Lange, Directeur HR en Organisatieontwikkeling bij Stichting Openbaar Onderwijs 

Zwolle 

“In het tijdperk van flexibel werken op afstand, wordt het betrokken houden van 

werknemers een grote uitdaging voor HR-afdelingen. De juiste technologie kan 

werknemers bij elkaar brengen, maar als de technologie slecht wordt geïmplementeerd, 

dan kan dat de bedrijfscultuur aantasten.”

Linda Aiello, Executive Vice President (EVP) International Employee Success bij Salesforce 3

Wat verwacht je in 2030 dat de belangrijkste uitdaging 
voor HR is? 
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“Flexibiliteit. Voor kantoorbanen geldt vaak dat medewerkers tot op zekere hoogte zelf hun tijd 

in kunnen delen. Bij Aurubis werken we in ploegendiensten. Als een werknemer een dag minder 

wil werken, hebben wij direct te maken met een gat in de planning. We merken dat de behoeften 

van medewerkers veranderen. Een andere balans tussen werk en privé, mantelzorg, flexibiliteit 

in werkuren maar ook de wens om meer ouderlijke taken op zich te nemen en part-time te gaan 

werken: we zien het steeds vaker. Jongeren die bij ons komen solliciteren, zoeken en verwachten 

meer flexibiliteit en werknemers kunnen vanaf hun 60e jaar gebruik maken van een zogeheten 

generatiepact. 

Dit vraagt iets van de organisatie, van onze flexibiliteit en de manier waarop wij onze processen 

insteken. Het gaat hand in hand met jezelf presenteren als aantrekkelijke werkgever: hoe weet je 

jezelf te onderscheiden?”

Dat stelt Maurice Wichink, HR manager bij Aurubis Group, een 

toonaangevende producent van koper halffabrikaten en ’s werelds grootste 

recyclingbedrijf voor koper. Hij deelt in dit interview zijn visie op HR in 2030. 

Welke belangrijke trends veranderen de manier waarop wij werken in 2030?

“Wij bewegen mee in 
veranderende wensen 

en behoeften” 

Interview

Maurice Wichink, HR manager bij Aurubis Group
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“Voor ons zit, zoals gezegd, een grote uitdaging in de flexibiliteit. Het vraagt om creatieve, maar 

vooral structurele, oplossingen. Hier zijn we nu mee bezig: hoe richten we processen anders in en 

hoe kunnen we op een andere manier naar planningsvraagstukken kijken? 

Daarnaast is onze aantrekkelijkheid als werkgever een belangrijk punt. We zijn van origine een 

traditioneel bedrijf, we werken in drie ploegen. Ik denk dat we daar verder in kunnen ontwikkelen: 

waarom zou je niet ook hier flexibel kunnen werken? Zo boor je ook een nieuwe groep potentiële 

werknemers aan. Hier zijn slagen in te maken, vanuit zowel HR als leiderschap.” 

“Ik hoop dat de slagen die wij maken om onze aantrekkelijkheid te vergroten een positieve impact 

op onze medewerkers hebben: een groei van motivatie, inzet en betrokkenheid. Ik ben voorstander 

om verantwoordelijkheden laag in de organisatie te leggen; bij de medewerkers zelf. Ik geloof dat 

je hiermee de betrokkenheid en het gevoel van verantwoordelijkheid vergroot. Daarbij besef ik ook 

dat dit iets is van de lange adem. Het huidige leiderschap heeft een meer traditioneel karakter. Ik 

zou graag zien dat dit verandert en dat we richting coachend leiderschap bewegen.” 

“Wat mij betreft moet HR meer verschuiven naar de rol van business partner. Ik vind het belangrijk 

om mee te denken over de ontwikkeling van de organisatie. ‘Klassieke HR-taken’, zoals verzuim en 

recruitment, zouden eigenlijk niet meer bij de HR afdeling moeten liggen. Personeelsplanning blijft 

altijd een HR-onderwerp, maar ik zou graag zien dat hier strategisch en opnieuw vanuit een HR-als-

business-partner-rol naar gekeken wordt. 

Wat verwacht je hiervan specifiek voor jouw organisatie? Hoe werkt Aurubis in 2030?

Welke impact zal dit hebben op medewerkers?  

En welke impact heeft dat op HR? Verandert het HR-vak en hoe?

Hoe richten we processen anders in en hoe kunnen we op een 

andere manier naar planningsvraagstukken kijken?”“
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Ook denk ik dat data een grote impact gaat krijgen op het vak. We gaan meer en meer naar een 

bedrijfskundig model toe: op basis van data bepalen we waar we heen moeten. Er is nu ook 

data beschikbaar, maar we maken er lang niet altijd volledig gebruik van. Het zou mooi zijn als 

je op basis van data kunt voorspellen hoe een kandidaat of nieuwe medewerker zich ontwikkelt 

en wanneer de investering van het inwerken zich heeft terugbetaald. Of dat je kunt voorspellen 

wanneer een medewerker ontslag neemt. Dat verandert de manier waarop je keuzes maakt. 

Daarbij is het natuurlijk cruciaal dat we niet vergeten dat we het over mensen hebben.”

“Ik denk een heel grote rol. Waar data en technologie 

een rol kan spelen in het bepalen van de koers en 

kan helpen bij het maken van strategische keuzes, 

kan het ook een belangrijke rol spelen aan de 

werknemerskant. Ik zie voor me dat je een meer 

constante feedbackloop creëert. Momentopnames 

geven soms een vertekend beeld. Maar op basis 

van structurele feedback kun je beleid opstellen en 

bijstellen. Ook zou ik graag meer communicatie met 

medewerkers zien, via bijvoorbeeld een platform; dat 

is belangrijk voor de betrokkenheid. Uiteindelijk is 

HR voor mij een proces wat een medewerker moet 

helpen en waar hij of zij zo min mogelijk tijd aan 

kwijt is. Het is belangrijk om HR zo dicht mogelijk bij 

de wereld van de gebruiker te brengen.” 

Welke rol zal technologie spelen in de 

‘employee journey’ van 2030?

Het zou mooi zijn als je op basis van data kan voorspellen hoe 

een kandidaat of nieuwe medewerker zich ontwikkelt en wanneer 

de investering van het inwerken zich heeft terugbetaald.”
“
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“Ik hoop volledig gedigitaliseerd. Hier ligt voor ons als organisatie ook nog een grote uitdaging. Nu 

hebben we bijvoorbeeld nog steeds  te maken met fysieke formulieren die nodig zijn voor externe 

instanties. Het liefst zie ik dat ook dat gedeelte gedigitaliseerd wordt en het onboardingproces 

volledig digitaal en geïntegreerd is. Als ik dan nog even verder denk, lijkt het me mooi als we zowel 

de harde kant van het onboardingproces, het papierwerk, en de zachte kant, het inwerken, digitaal 

kunnen combineren.”

“Het proces begint bij de vacature. De sollicitant kan de werkplek en zijn of haar toekomstige 

collega’s al zien. Er is al contact met een toekomstige leidinggevende, alles is heel laagdrempelig. 

Zo kun je al vroeg bepalen of je geschikt bent voor elkaar, nog voor je een afspraak hebt 

gemaakt. En betrek je iemand op deze manier al vroegtijdig bij je organisatie. Ook kun je een 

beschermde omgeving maken waarin contracten getekend worden, waar je diploma’s staan, waar 

instructievideo’s te vinden zijn, milieumaatregelen: alles op één plek.”

Hoe ziet het HR systeem van de toekomst eruit?

Hoe zie je dit voor je bij Aurubis? 

Op basis van structurele feedback kun je beleid 

opstellen en bijstellen.”“
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“Na corona zal de werkplek niet meer hetzelfde zijn. Tijdens de pandemie moesten we delen 

van ons bedrijf opnieuw uitvinden, zoals onze producten, evenementen en hoe we werken. Ook 

onze klanten hebben opnieuw ontdekt hoe ze onafhankelijk van een locatie hun klanten kunnen 

bedienen. Ik verwacht daarom dat mensen in de toekomst fysieke ruimtes zullen gebruiken als 

een plek om te samenwerken in plaats van de hele dag aan hetzelfde bureau te zitten en werken. 

Daarom wordt een gedigitaliseerde wereld waardoor je overal kunt werken,  de nieuwe norm. 

Flexibiliteit zorgt voor een (concurrentie)voordeel. Technologie biedt in deze context talloze 

mogelijkheden: met mensen die overal werken ben je niet langer locatiegebonden, wat betekent 

dat je echt de beste mensen voor je vacature kunt vinden. Of ze nu in Europa of Australië wonen; 

dankzij technologie kunnen ze allemaal in hetzelfde team werken en samenwerken aan dezelfde 

projecten.”

Linda Aiello, Executive Vice President (EVP) International Employee Success 

bij Salesforce en expert in het ontwikkelen en managen van mensen, geeft in 

dit interview haar visie op HR in 2030.

Wat is de visie van Salesforce op werk in 2030?

“Een volledig digitale 
wereld waardoor je 
overal kunt werken 

wordt de nieuwe norm”

Interview

Linda Aiello, Executive Vice President (EVP) 

International Employee Success bij Salesforce
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“Verder vind ik dat organisaties meer aandacht moeten hebben voor het mentale welzijn van hun 

mensen. Je werknemers zien elkaar vaker en regelmatiger, of het nu online of offline is, dan wie 

dan ook. Voor een organisatie brengt dat bepaalde verantwoordelijkheden met zich mee, zoals 

het bieden van een veilige omgeving waar werknemers zichzelf kunnen ontwikkelen en waar ze de 

kans krijgen om hun persoonlijke problemen aan te pakken. Bedrijven en HR-afdelingen moeten 

dus niet bang zijn om een cultuur en structuur van welzijn en mentale gezondheidsondersteuning 

te creëren, want het is essentieel; bijvoorbeeld voor werknemers die hun mening niet durven geven 

of niet weten bij wie ze terecht kunnen met hun problemen.”

“Het motto ‘elk bedrijf is een technologiebedrijf’ is nog nooit zo toepasselijk geweest als in 

coronatijd. De ontwikkelingen gaan hierdoor sneller dan ooit. Data, de manier waarop we onszelf 

verplaatsen (mobiliteit) en Artificial Intelligence (AI) zullen een cruciale rol spelen in hoe we 

onszelf ontwikkelen. Er ontstaat ook een behoefte aan tools die het mogelijk maken om in 

realtime samen te werken met je collega’s, klanten en belanghebbenden. Bij Salesforce gebruiken 

we Chatter, ons interne sociale netwerk, om nieuws en informatie te delen. In deze tijd is het zelfs 

nog belangrijker, omdat het een hub is waar onze directie en beveiligingsteams updates delen. 

Bovendien stelt het onze medewerkers in staat om vragen te stellen en openbare reacties te zien. 

Hoewel we een ‘All Salesforce’-groep hebben om de belangrijkste informatie te delen die relevant 

is voor al onze medewerkers, hebben we ook een ‘Coronavirus Updates’-groep gemaakt waar 

medewerkers vragen kunnen stellen. Elke kantoorlocatie heeft zijn eigen Chatter-groep om lokaal 

informatie te delen, zodat iedereen erbij kan.”

Wat zijn volgens jou de belangrijkste (technologische) trends waarvan HR zich bewust 

moet zijn?

Of je nu in Europa of Australië woont; dankzij technologie kan 

iedereen in hetzelfde team werken en samenwerken aan projecten”“
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“Overigens gaan onze communicatiekanalen verder dan Chatter. We gebruiken ook narrowcasting 

op onze inlogpagina om belangrijke aankondigingen te delen en we hebben een Quip-document 

dat dagelijks wordt bijgewerkt. Verder stuurt het management een dagelijkse e-mailupdate met de 

laatste ontwikkelingen en antwoorden op de meest prangende Chatter-vragen. Deze transparante 

manier van communiceren is cruciaal wanneer iedereen zoekt naar up-to-date informatie.”

“De mogelijkheid om flexibel te kunnen werken 

is een prioriteit voor veel millennials en jongere 

werknemers, maar het kan ook een belangrijke rol 

spelen bij het helpen van oudere werknemers om 

langer aan het werk te blijven, en bij het omgaan 

met gezondheidsproblemen of gezinsverplichtingen. 

Moderne werkplekken moeten zo worden ontworpen 

en ingericht dat meer mensen kunnen werken in de 

stijl die het beste bij hen past.”

“Tevens denk ik dat, in het tijdperk van flexibel 

werken op afstand, het betrokken houden van 

werknemers een grote uitdaging wordt voor HR-

afdelingen. Het inzetten van de juiste technologie 

draagt bij aan een goede experience en ontzorgt 

werknemers tegelijkertijd. Bovendien kan de juiste 

technologie werknemers bij elkaar brengen, maar 

Wat verwacht je dat de belangrijkste uitdaging 

voor HR in 2030 wordt?

Een transparante manier van  communiceren is cruciaal 

wanneer iedereen op zoek is naar up-to-date informatie”“
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als de technologie slecht wordt geïmplementeerd, dan kan dat de bedrijfscultuur aantasten. Het 

is daarom essentieel om managers mee te nemen in het proces en ze te leren om in deze nieuwe 

omgeving effectief te communiceren. HR kan daarin het voortouw nemen.”

“Bovendien: door mensen in een flexibele omgeving te laten werken, wordt de betrokkenheid 

en tevredenheid van medewerkers direct gestimuleerd. En het bieden van flexibiliteit helpt 

organisaties ook om makkelijker talent aan te trekken. Vier op de tien Europese bedrijven heeft 

namelijk aangegeven dat het moeilijk is om personeel met de juiste vaardigheden te vinden. Dit 

is ook een grote uitdaging voor HR. Sterker nog: dit zal in de loop der tijd waarschijnlijk een nog 

grotere uitdaging worden als bedrijven, de overheid en het onderwijs niet optreden om de digitale 

vaardigheidskloof te dichten.”

“Om de beste mensen te kunnen werven, moet je er zeker van zijn dat je toegang hebt tot de 

volledige talentenmarkt. Het is bovendien van belang om je ‘vangnet’ zo breed mogelijk uit te 

werpen om werknemers aan te trekken die misschien niet op een conventionele werkplek passen, 

maar toch een enorm potentieel hebben. Door het werken vanaf elke locatie mogelijk te maken, 

kan HR echt voor de meest getalenteerde mensen gaan.”

Het is van belang om je ‘vangnet’ zo breed mogelijk uit te werpen om 

kandidaten aan te trekken die misschien niet op een conventionele 

werkplek passen, maar toch een enorm potentieel hebben”
“

“Het gebruik van technologie en analytics kan management en HR een voorsprong geven als 

mensen solliciteren. Technologie helpt om onbevooroordeelde  sollicitatiegesprekken te voeren 

met de beste kandidaten. Bovendien zal het organisaties helpen om diverser te worden. Bij 

Salesforce zetten we ons in voor het bouwen van een inclusieve toekomst. Daar is ons HR beleid 

op gestoeld. We laten ons daarbij leiden door onze kernwaarden: vertrouwen, klantsucces, 

innovatie en gelijkheid. En de ontwikkeling van ons personeelsbestand is een mooie afspiegeling 

van deze waarden.”

Zal technologie het gezicht van HR veranderen? Zo ja, op welke manier?
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“Verder, door de huidige sociale, mobiele en connected wereld waarin we leven, verwachten 

medewerkers deze ervaring ook op de werkvloer. Als gevolg daarvan haasten bedrijven zich om 

hun (HR) systemen te laten meebewegen met de technologische mogelijkheden. De HR-afdeling 

moet deze transformatie leiden, zeker als het de betrokkenheid van medewerkers wil vergroten. 

Dat is essentieel, want volgens de Harvard Business School kunnen bedrijven, als cultuur wordt 

behandeld als een onderdeel van de bedrijfsstrategie, de prestaties van werknemers met 50% 

verbeteren. Verdere studies hebben aangetoond dat een focus op cultuur het innovatieniveau met 

30% en het behoud van werknemers met maar liefst 40% verhoogt.”

“Technologie zorgt ervoor dat medewerkers altijd verbonden zijn met hun collega’s. Bedrijven 

hebben dus de juiste tools nodig. Bij Salesforce gebruiken we onze eigen technologie om een 

meer ‘consumentachtige’ ervaring te creëren die onze werknemers intensief betrekt tijdens hun 

employee journey - van het sollicitatie- en aannameproces en de onboarding tot het ontwikkelen 

van jezelf en succesvol zijn.”

Linda ziet verder de volgende 3 veranderingen plaatsvinden:

1.  In plaats van eindeloze vergaderingen en e-mails, communiceren we en werken we samen in 
onze online community. 
 
2.  In plaats van een intranet gebruiken we een reeks apps die zijn gebouwd op het Salesforce-
platform.

3.  We hebben een service-app voor medewerkers, genaamd Concierge, om hen te helpen bij het 
snel vinden van wat ze nodig hebben.

Welke rol speelt technologie in de employee journey in 2030?
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“Omdat we graag zorgen voor het welzijn van onze medewerkers, hebben we eerder dit jaar 

besloten om in het Verenigd Koninkrijk een programma voor mentale gezondheid op te zetten. 

We leiden 12 werknemers op, met als  doel dat ze ondersteuning kunnen bieden aan mensen die 

het nodig hebben. De reacties waren overweldigend: maar liefst 82 mensen hebben zich hiervoor 

aangemeld. Dit toont maar aan hoe een cultuur van aandacht kan opbloeien als je die stimuleert. 

Verder doen we als werkgever onze uiterste best om goed voor onze medewerkers te zorgen 

zodat ze medewerkers gezond, gelukkig en betrokken zijn - en blijven.”

Wat is de roadmap van Salesforce voor het succes van medewerkers in 2030?



The future of 
work consists 
of learning
a living

Marshall Mc Luhan
Filosoof en wetenschapper
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“Ik vind het een taak van HR - zowel nu als in de toekomst -  dat de medewerkers die voor de klas 

staan, goed zijn uitgerust om onderwijs te kunnen geven. Leraren zijn verantwoordelijk voor de 

invulling van het onderwijs. Wij moeten kijken wat ze nodig hebben en ze daarin faciliteren. HR als 

de motor die de organisatie in beweging houdt. We moeten het samen doen.”

Wat zijn de kansen en uitdagingen voor HR in het onderwijs? “De mens en 

zijn ontwikkeling komt echt centraal te staan de komende jaren.”, zegt Elly 

de Lange, directeur HR en Organisatieontwikkeling bij Stichting Openbaar 

Onderwijs Zwolle. De Lange signaleert dat de focus de komende jaren steeds 

meer op het individu en het ontwikkelen van talent komt te liggen, en dat 

hybride werken niet meer weg te denken is. 

Welke rol heeft HR binnen een onderwijsorganisatie?

“De focus op het 
individu zal de 

komende jaren alleen 
maar toenemen.” 

Interview

Elly de Lange, Directeur HR en Organisatieontwikkeling 

bij Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle
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De Lange: “De basis van onderwijs blijft altijd gelijk. Je wilt kinderen wat leren. Dat was honderd 

jaar geleden zo en dat zal in de toekomst ook zo zijn. Maar de manier waarop verandert. Het wordt 

veel meer op het kind gericht. Je kunt op heel veel manieren leren en elk kind leert anders. Het 

onderwijs wordt steeds meer maatwerk.”  

De Lange trekt de parallel naar medewerkers: “En dat ga je ook doen met je medewerkers. En je 

directie. Pijlers die belangrijk zijn in een organisatie, die doe je op alle niveaus. Er moet één lijn 

zijn. Dat wat je van de leerling vraagt moet je ook van jezelf vragen. Dat is eigenlijk de kern van het 

verhaal.” 

“Je talent ontwikkel je op je eigen manier. De mens komt steeds meer centraal te staan. De 

corona-situatie heeft dat ook blootgelegd. De een floreert van het organiseren van online 

onderwijs, de ander wordt er ongelukkig van. Maar de veranderingen gaan snel. Zeker op gebied 

van digitalisering en de benodigde flexibiliteit die dat vraagt. Maar: een tijd geleden konden we 

nog helemaal niet online lesgeven en nu kan het allemaal. Mensen kunnen zoveel meer dan ze 

denken.”

Door de corona-crisis is digitalisering in een stroomversnelling geraakt, en dat is juist positief, 

geeft De Lange mee: “Het heeft ook voor veel problemen gezorgd, maar het geeft ons vooral hele 

mooie en onverwachte inzichten. Zo zijn er leraren die een enorme groei hebben doorgemaakt 

door het online lesgeven. Daar liggen kansen voor HR: deze groei moet niet onopgemerkt blijven.”

Onderwijs op afstand heeft het onderwijs voor de leerling ook toegankelijker gemaakt: “Elke 

leerling zou op elk moment onderwijs moeten kunnen krijgen. Het zou niet uit moeten maken 

waar je bent. Wat mij betreft wordt het in hybride vormen aangeboden. Zowel klassikaal én online. 

Wat daarin precies de juiste balans is, dat moeten we onderzoeken. Op het moment dat het 

vanzelfsprekend gaat, dan hebben we het goed gedaan.” 

Hoe ziet het onderwijs van morgen eruit en wat betekent dat voor de HR rol?

Wat betekent de huidige corona-situatie voor HR?
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“Ik denk dat er een grote rol is weggelegd voor HR 

om ontmoetingen en verbindingen te faciliteren. 

Het hoeft niet groots te zijn.” De Lange oppert: “Zeg 

gerust: laten we een wandelingetje maken, dat is 

nog gezond ook! Vaak zie je dat mensen in hun oude 

gedrag vervallen. Daar ligt wel een opdracht voor als 

we uit deze situatie komen: we hebben nu de kans 

om het anders te doen, en die moeten we grijpen!” 

“Stel eens een andere vraag, dan krijg je nieuwe (en 

verrassende!) antwoorden.”

Wat wordt of blijft belangrijk binnen HR? 

Heb je nog een laatste advies? 

“Wat mij betreft wel!” zegt de Lange. “Deze situatie heeft er in ieder geval aan bijgedragen dat de 

focus op de mens toeneemt. Het wordt steeds belangrijker dat je leerlingen en leraren laat doen 

waar ze goed in zijn. Op het moment dat je maatwerk vanuit HR levert, zie je dat mensen gaan 

groeien. En dat is wat je als HR wil faciliteren. Als je de ander laat groeien, dan groei jij ook.”

“Ik denk dat de grootste verandering in digitalisering zit. Ik vergelijk het met online bankieren: 

ik heb alles in één app en ik verwacht dat dit ook voor HR gemeengoed wordt. Zo krijgen 

medewerkers regie over hun eigen loopbaan.”

Verwacht je dat ook het hybride werken blijvend zal zijn? 

Hoe zit het met HR-systemen van de toekomst? 



HR software voor 
vandaag en morgen

https://www.hr2day.com/download-brochure/?utm_source=whitepaper&utm_campaign=whitepaper+2030&utm_content=download+brochure
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