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Le ‘Human Age’:
van kapitalisme naar talentisme



Welkom in een 
nieuw tijdperk: 
The Human Age
De wereld staat voor één van de 
meest ingrijpende veranderingen  
aller tijden. Ooit was kapitaal het 
hoogste goed. Vandaag is dat 
menselijk talent. Dat talent 
aantrekken, stimuleren en 
ontwikkelen is de grootste  
uitdaging geworden om zich  
als bedrijf en zelfs als land  
te onderscheiden. Welkom  
in een nieuwe realiteit. Welkom  
in The Human Age.

van kapitalisme
De recessie, de razendsnelle technologische 
ontwikkeling, de opkomst van nieuwe 
economische grootmachten en de 
demografische ontwikkelingen: ze hebben onze 
wereld de voorbije jaren ingrijpend veranderd. 
Bestaande businessmodellen, waardepatronen 
en sociale systemen staan onder druk. Het 
kapitaal en de organisatie op zich vormen niet 
langer de echte motor voor economische 
ontwikkeling en groei.

naar talentisme
De economie drijft niet meer op kapitaal  
maar op een nieuw, zeldzaam goed: talent. 
Vooruitgang is enkel mogelijk met het juiste 
talent, op de juiste plaats, in de juiste job. 
Ondernemers die de echte kracht van het 
menselijk kapitaal erkennen en dat talent 
kansen bieden om zich te ontplooien, zullen 
meer bereiken dan ze ooit voor mogelijk 
hielden. Deze complexe nieuwe realiteit  
noemt Manpower The Human Age.

Steentijd, bronstijd, 
ijzertijd

In het verre verleden 
werden tijdperken 
gekenmerkt door de 
grondstoffen die de 
mens naar zijn hand zette. 

Industrieel, ruimte-  
en informatietijdperk

Later werd de 
technologische 
vooruitgang die de mens 
in bepaalde domeinen 
realiseerde bepalend. 

The Human Age

In The Human Age  
is menselijk talent 
de drijvende kracht  
achter de vooruitgang  
en innovatie. 

Vanwaar komt de term ‘The Human Age’?
 



trends aan de basis van 4The Human Age

Demografische verschuivingen  
& talent mismatch
De bevolking vergrijst, de kloof  
tussen vraag en aanbod groeit, 
en de inhoud van jobs evolueert.

Complexere klantenbehoeften
Bedrijven willen meer doen met 
minder en stellen hogere eisen. 
De druk komt van klanten  
die meer toegang krijgen  
tot informatie, expertise en 
goedkopere alternatieven.

Technologische revolutie
De snelle technologische 
ontwikkeling stelt bedrijven en 
werknemers in staat om vrijer  
te kiezen wanneer, waar en  
hoe ze werken.

Individuele keuze
Mensen hebben de macht want  
zij maken hun eigen keuzes.  
Generatie Y is veeleisender op  
een moment dat ook werkgevers 
specifiekere verwachtingen  
koesteren.

verschuivingen die kenmerkend 20zijn voor The Human Age
Gisteren Morgen   

Industrieel/Informatietijdperk The Human Age

Kapitalisme Talentisme

Toegang tot kapitaal als differentiator Toegang tot talent als differentiator

Gedreven door eigenaars en bedrijven Gedreven door getalenteerde individuen

Medewerkers zoeken bedrijven Bedrijven zoeken medewerkers

Bedrijven dicteren de voorwaarden Medewerkers dicteren de voorwaarden

Medewerkers wonen nabij (of zijn geboren in dezelfde 
regio van) de werkplek

Medewerkers wonen (of zijn geboren) om het even waar 
in de wereld

Teveel aan talent Tekort aan talent

Werkloosheid als gevolg van overaanbod Werkloosheid als gevolg van specifieke schaarste

Technologie onderdrukt de mens Technologie bevrijdt de mens

Gesloten grenzen Open grenzen

Zeldzame migratie Frequente migratie

Job voor het leven Jobhopping

Ondoorzichtige bedrijven, geheimhouding Transparante bedrijven; openheid, menselijke benadering

OESO-landen groeien en domineren
Niet-OESO-landen groeien en domineren (BRIC-MIST, in 
het bijzonder China  en,India )

Werken voor een organisatie Werken met een organisatie

Introvert Extravert

Omvang telt Reactieflexibiliteit telt

Capaciteiten  als wervingscriterium Passie als wervingscriterium

Bevelen en controleren Flexibele regels
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Bent u klaar voor 
The Human Age

4 uitdagingen die u te wachten staan:

 1.  Hoe voert u de juiste talent 
management strategie en 
werkmodellen in om menselijk 
kapitaal te ontwikkelen?

 2.  Hoe zet u technologie in om  
talent naar boven te halen?

 3.  Hoe bepaalt u welke 
vaardigheden en talenten 
cruciaal zijn voor uw bedrijf?

 4.  Wat is de nieuwe leiderschapstijl 
van de leiders en managers van 
morgen? 

Wist u dat?
l  In de komende 20 jaar zullen in het 

Westen dagelijks 10.000 baby boomers 
de pensioenleeftijd van 65 jaar 
bereiken.

l  Tegen 2018 zal voor 63% van alle jobs 
een hogere opleiding nodig zijn.

l  Ondanks de crisis ondervond 27% van 
de Belgische werkgevers in 2010 
moeilijkheden om geschikt personeel te 
vinden.

l  Meer dan 190 miljoen mensen leven 
buiten hun geboorteland – dat is 3% 
van de wereldbevolking.

l  De BRIC landen vertegenwoordigen 
40% van de wereldbevolking en 50% 
van wereldgroei. Tegen 2020 zou hun 
PIB meer dan verdubbeld moeten zijn.

l  Was Facebook een land, dan zou het 
het 3e grootste ter wereld zijn.

Meer info?
www.manpowergroup.com/humanage

•  het boek ‘Entering the Human Age’ in PDF-formaat
•  Testimonials van vooraanstaande bedrijfsleiders
•  Speciale app voor uw iPad
•  . . . en nog veel meer achtergrond bij 

The Human Age

Bedrijven die in staat zijn om  
de creativiteit, de intellectuele 

nieuwsgierigheid en de innovatiedrang 
van de menselijke geest te gebruiken, 
zullen de winnaars zijn in de nieuwe 
wereld waar we meer moeten doen 

met minder.

Jeff Joerres, Voorzitter en CEO van 
ManpowerGroup, World Economic  

Forum, Davos 2011
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