
Bestaat mijn baan nog 
over 5 jaar?

15 min

De komende jaren nemen machines steeds meer van ons werk over. Wat betekent 
dit voor jouw baan? Zit je op nog goed op je plek of moet je nieuwe vaardigheden 

opdoen? Een sneak peak naar het arbeidslandschap over 5 jaar.
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De komende jaren zal het arbeidslandschap zoals wij het nu kennen flink op de 
schop gaan. Dit heeft allemaal te maken met ontwikkelingen zoals automatisering, 
robotisering en artificial intelligence. Deze technologieën maken de weg vrij voor grote 
veranderingen op de arbeidsmarkt én de manier waarop wij leven.

Doordat er zo veel en zo snel van alles geautomatiseerd wordt, zal je jezelf het 
volgende weleens afvragen: Zal werkend Nederland langzamerhand vervangen 
worden door technologie? Blijven er straks überhaupt wel banen over voor de mens? 
We kunnen je alvast geruststellen. Hoewel er een hoop zal veranderen, zal er genoeg 
werk overblijven voor de mens.

Logischerwijs kun je zelf geen invloed uitoefenen op het tempo waarin technologische 
ontwikkelingen elkaar opvolgen. Ook de globalisering kan je niet afremmen. Wat je wél 
kan doen is checken of jouw baan een goed toekomstperspectief heeft.

Als jouw baan in de toekomst blijft bestaan, dan weet je dat je de komende jaren 
goed zit. Is de kans groot dat jouw baan zal veranderen of wellicht binnenkort zal 
verdwijnen, dan doe je er goed aan om op voorhand actie te ondernemen. Dit doe je 
door tijdig te kijken naar bij- of omscholingsmogelijkheden.

Ben je benieuwd of jouw baan zal blijven bestaan in de toekomst? Zou je graag 
willen weten voor welke beroepen de baankansen het grootst zijn? Je leest het in 
deze whitepaper.

Introductie
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1.1 De sporen van de 4e industriële revolutie in het dagelijkse 
leven

De 4e industriële revolutie laat al zijn 
eerste sporen achter. Veel verschillende 
producten en diensten worden namelijk al 
ontwikkeld op basis van het samenkomen 
van de eerder genoemde technologieën. 
Je maakt waarschijnlijk zelfs al dagelijks 
gebruik van deze ‘nieuwe’ technologie. 
Sterker nog, veel van deze toepassingen 
zullen inmiddels al langere tijd onmisbaar 
voor je zijn.

Denk bijvoorbeeld aan de virtuele 
assistent zoals Siri of Google Assistant. 
Maar ook aan je navigatiesysteem in jouw 
auto of jouw mobieltje. Ruim 1 miljard 

mensen gebruiken vandaag de dag 
Google Maps om de wereld te ontdekken. 
Gelukkig maar, want dit scheelt een hoop 
verdwaalde mensen en het voorkomt de 
zoveelste ruzie die ouders kunnen hebben 
over het nemen van de juiste afslag naar 
de camping in Argelès-sur-Mer.

Ook aan de online platformen kan je zien 
dat ze alsmaar slimmer worden. Als het 
gaat om technologieën zijn Instagram en 
Facebook inmiddels zo slim geworden 
dat ze een gezicht kunnen herkennen 
van een vriend. Hierdoor kan je vrienden 
taggen met slechts één tap op je scherm.

1. De industrie 4.0 veroorzaakt een 
revolutie

Je hoort en leest steeds meer over de 4e industriële revolutie. Deze revolutie gaat 
over de samensmelting van de fysieke, digitale en biologische wereld. De versmelting 
bestaat uit een combinatie van artificial intelligence, robotica, het internet of things, 
genetische manipulatie, quantum computing en andere technologieën.

We wisten al langer dat deze nieuwe revolutie eraan zat te komen en dat is best 
bijzonder. Bij alle voorgaande revoluties wist letterlijk niemand dat er een revolutie 
zou komen. Sinds experts hebben aangekondigd dat de 4e revolutie eraan komt, zijn 
direct alle productieprocessen flink opgeschroefd, waardoor het proces alleen maar 
sneller zal gaan verlopen. Hoewel experts nog niet zeker weten hoe snel alles zal gaan 
verlopen, staat het wel vast dat de 4e industriële revolutie flink in opmars is.
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1.2 De arbeidsmarkt verandert stap voor stap

Een aantal veranderingen op de 
arbeidsmarkt heb je inmiddels al mee 
kunnen maken. Laten we als voorbeeld 
de kassière nemen. Deze functie is min 
of meer overbodig geworden, doordat 
je jouw boodschappen kan bestellen 
via een app. De mensen die wel naar de 
winkel gaan hebben ook geen kassière 
meer nodig door de scan-as-you-shop 
oplossing. Supermarktketens zijn alsmaar 
op zoek naar meer mogelijkheden om 
nóg een stap verder te kunnen met de 
automatisering van de gehele keten. 
Zo heeft Albert Heijn onlangs nog op 
Schiphol een winkel geopend van 14 
vierkante meter, zonder personeel en 
zonder kassa. Albert Heijn voorspelt dat 
dit de toekomst is.

Ook fast food restaurants proberen al de 
volgende stap te zetten richting volledige 

automatisering. Zo gebeuren er in 
Amerika een hoop experimenten met het 
bezorgen van bestellingen en zijn ze bezig 
met de automatisering van de fastfood 
productie. Zo zijn er experimenten om 
je eten via drones thuis te brengen en is 
White Castle bezig met de ontwikkeling 
van een robot genaamd Flippy die burgers 
kan bakken.

In Japan is het al mogelijk om je fastfood 
te bestellen en te laten maken door 
een automaat. Je kunt het zo gek niet 
bedenken of er is wel een automaat 
voor. Van Frietmachine tot cupcake 
automaat. De automaten ‘gekte’ komt 
steeds dichterbij. Zo kun je ook in de 
stationsstraat in Haaltert, België voortaan 
in amper drie minuten tijd een verse 
warme pizza laten maken door een pizza 
automaat. Dat is weer eens wat anders 
dan het bekende kroketje uit de muur.
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1.3 Ontwikkelingen volgen elkaar snel op

De 4e industriële revolutie kent een ongekend snelle groei van technologische 
ontwikkelingen. Hoe snel de ontwikkelingen elkaar opvolgen is duidelijk te zien in de 
onderstaande grafiek. Zoals je kan zien is er haast ieder jaar weer een baanbrekend 
nieuw idee bedacht en dit heeft allemaal te maken met de revolutie waar wij onszelf 
nu in bevinden.

Hoewel niet alle historische ontwikkelingen in de grafiek staan, is duidelijk te zien 
hoe de ontwikkelingen zich in Industrie 4.0 sneller opvolgen dan tijdens de andere 
technologische revoluties.
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2020

Bron: World Economic Forum (WEF)

2025

2. Toekomstperspectief van banen
Door de eerder genoemde bundel aan technologieën wordt de weg vrij gemaakt voor 
nog grotere veranderingen in de manier waarop we leven. Het zal ervoor gaan zorgen 
dat bijna elke bedrijfssector onder druk wordt gezet om anders te gaan werken dan 
voorheen.

Zoals je eerder kon lezen, zijn veel taken die vroeger veel te complex leken om door 
machines uitgevoerd te worden, nu geautomatiseerd. De verwachting is dat deze 
automatisering trend flink zal doorzetten, met het gevolg dat in 2025 bijna de helft van 
alle huidige taken zal worden uitgevoerd door machines.

Wereldwijd zal dit ten koste gaan van 85 miljoen banen. De vraag naar functies die op 
het moment nog in trek zijn zullen hierdoor de komende tijd flink afnemen. 
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2.1 Nieuwe baanmogelijkheden

Gelukkig is er ook goed nieuws. Volgens 
het World Economic Forum (WEF) 
zal de robotisering per saldo meer 
banen creëren dan dat er onderaan 
de streep zullen verdwijnen. Het WEF 
laat zien dat er wereldwijd zelfs 58 
miljoen banen gecreëerd zullen worden 
door robotisering. Er is wel een flinke 
kanttekening. Zoals voor bijna al het 
goede geldt, wordt het niet automatisch 
in je schoot geworpen. Van werknemers 
wordt steeds vaker verwacht dat zij 
beschikken over verschillende digitale 
vaardigheden. De verwachting is dan ook 
dat 50 procent van de Nederlanders zich 
in de komende 5 jaar zal moeten om- of 
bijscholen om relevant te blijven op de 
arbeidsmarkt.

De revolutie zal de toekomst van het 
werk opnieuw vormgeven. Vrijwel ieder 
bedrijf en ook iedere werknemer zal 
zich moeten voorbereiden op de nieuwe 
manier van werken. Dit is belangrijker 
dan ooit. Het zal bedrijven vragen om na 
te denken over de bedrijfsvoering en om 
een andere vorm van leiderschap. Voor de 
werknemers zal de focus moeten liggen 
op continu blijven leren en ontwikkelen, 
om mee te kunnen komen met het 
veranderende arbeidslandschap.

Het WEF geeft aan dat banen die 
eenvoudig geautomatiseerd kunnen 
worden het meeste risico zullen lopen 
om te verdwijnen. Dit komt doordat ze 
eenvoudig overgenomen kunnen worden 
door machines. Aan de andere kant 
zal de vraag naar een betroep als data 

analist alleen maar toenemen. De banen 
die erbij komen hebben voornamelijk te 
maken met de ontwikkeling op het gebied 
van nieuwe technologie en robotisering. 
Sectoren waar sociale vaardigheden 
belangrijk zijn, zoals sales en marketing 
zullen volgens het WEF ook in het aantal 
beschikbare banen toenemen. Toch 
geldt voor deze laatste groep dat ze 
niet de kat uit de boom kunnen kijken. 
Ook zij zullen eraan moeten geloven om 
zich de komende tijd de vaardigheden 
van de toekomst aan te meten. De 
werkzaamheden binnen deze beroepen 
veranderden namelijk wel.
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2.2 Nieuwe beroepen dankzij de robotisering

Robotisering wordt door veel mensen als een bedreiging gezien, zeker op het gebied 
van werkgelegenheid. Het hoeft echter helemaal geen bedreiging te zijn! Robotisering 
heeft namelijk ook vele voordelen. Robots kunnen de saaie, repetitieve en/of zware 
werkzaamheden uit handen nemen. Denk bijvoorbeeld aan mijnbouw, de productie 
van goederen of het bewerken van land. Er komen steeds meer mogelijkheden 
beschikbaar waar robots dit zware, gevaarlijke en/of eentonige werk kunnen 
overnemen. Deze nieuwe mogelijkheden kunnen juist positief uitpakken voor de mens.

Daarnaast zullen er dankzij robotisering veel nieuwe beroepen ontstaan. In de loop der 
tijd zullen er nog veel meer van dit soort beroepen bijkomen. 

Beroepen die recent ontstaan zijn:

  Big data specialist 
  Ontwikkelaar internet of things
  Robotica ingenieur
  Neuromarketeer
  Domotica adviseur
  3D engineer

Verwachte toekomstige beroepen:

  Data detective
  Ethische inkoopfunctionaris
  AI-ondersteunde zorgtechnicus
  Man-Machine Teaming Manager
  Digitale kleermaker
  Business Development Manager van AI

Helaas zijn er nog geen opleidingen waar je gericht kan leren hoe je een dergelijk 
beroep zou kunnen uitoefenen. Waar je wel alvast voor zou kunnen zorgen, is dat je 
over de skills beschikt die in de nabije toekomst belangrijk zullen zijn. Als je alvast over 
één of meerdere skills beschikt, zal je jezelf nog maar minimaal hoeven bijscholen om 
een baan van de toekomst te kunnen vervullen.
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2.3 Banen die blijven en verdwijnen

Of een baan bedreigd wordt om overgenomen te worden door robots, hangt af van de 
taken die bij het beroep horen. De banen waarvan de taken gemakkelijk te robotiseren 
of automatiseren zijn, zullen volgens het WEF als eerst verdwijnen. Denk bijvoorbeeld 
aan mensen die werken in de productie of administratie, waarvan het werk volledig 
door robots of computers kan worden overgenomen. Of bijvoorbeeld het werk van 
een klantenservicemedewerker, dat vervangen kan worden door een chatbot.

Zit jouw baan tussen het rijtje van banen met een gunstig toekomstperspectief? Dan 
hoef je je voorlopig geen zorgen te maken. Is dit niet het geval? Dan zou ik zeker nog 
even verder lezen!



Om er zeker van te zijn dat jij mee komt met de veranderingen in de banenmarkt, is 
het belangrijk dat je beschikt over de zogenaamde ‘21st century skills’. Door over deze 
skills te beschikken zal je in de toekomst de robots te slim af zijn. Want hoe dichtbij 
de robots ook zullen komen, denkvaardigheden zoals probleemoplossend vermogen, 
creativiteit en kritisch nadenken kunnen ze niet zomaar overnemen.

11

Door technologie en digitalisering wordt onze samenleving steeds meer een kennis- 
en netwerksamenleving. Om goed te kunnen functioneren als werknemer in deze 
‘nieuwe’ banenmarkt, zal je over andere kwaliteiten moeten beschikken dan pakweg 
tien jaar geleden. De vaardigheden die de komende tijd relevant zijn, worden de 21e 
eeuwse vaardigheden of 21st century skills genoemd en zijn in de onderstaande 
afbeelding weergegeven.

‘De 21st century skills zijn generieke vaardigheden en daaraan te koppelen 
kennis, inzicht en houdingen die nodig zijn om te kunnen functioneren in en 

bij te dragen aan de kennissamenleving.’ 
- Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO)

3. 21st century skills
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3.1 Vier clusters

De vaardigheden van de 21st century skills kunnen worden verdeeld in vier clusters 
die onderling met elkaar samenhangen.

1. Digitale vaardigheden
De digitale vaardigheden hebben 
betrekking op het op een juiste manier 
kunnen gebruiken en toepassen van 
digitale apparaten, in de breedste zin 
van het woord.

 ICT-basisvaardigheden
 Mediawijsheid
 Computational thinking
 Informatievaardigheden

2. Denkvaardigheden
Denkvaardigheden gaan over je 
vermogen om een probleem of situatie 
goed in te schatten, er een mening 
over te geven en een oplossing voor te 
bedenken.

 Probleemoplossend vermogen
 Creativiteit
 Kritisch denken

3. Intrapersoonlijke vaardigheden
Intrapersoonlijke vaardigheden gaan 
over de mate waarin je in staat bent 
verantwoordelijkheid te nemen én 
jezelf aan te passen aan nieuwe 
omstandigheden.

 Zelfregulering
 Metacognitie
 Ondernemend

4. Interpersoonlijke vaardigheden
Het gaat hierbij om vaardigheden 
die je nodig hebt in de interactie met 
anderen. Denk aan verschillende 
vormen van communicatie, vertrouwen 
en het vermogen om te luisteren en het 
begrijpen van anderen.

 Communiceren
 Samenwerken
 Sociale en culturele vaardigheden
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21st century skills 
samengevat
De 21st century skills 
zijn de vaardigheden 
die je als werknemer 
nodig hebt om 
goed te kunnen 
functioneren in 
de huidige en 
toekomstige 
arbeidsmarkt. 

Kenmerkend voor 
deze vaardigheden 
is dat je ze jezelf 
kan aanleren. Dat wil 
echter niet zeggen dat 
je ze na één training 
onder de knie hebt. Je 
ontwikkelt ze door er actief 
mee aan de slag te gaan. 
Blijf jezelf de vraag stellen: 
welke kennis en vaardigheden 
heb ik nodig om relevant te blijven 
binnen de arbeidsmarkt en hoe 
kan ik deze vaardigheden verder 
ontwikkelen?



Een voorbeeld

Vroeger kon iemand nog met een basisniveau technische kennis in discussie 
gaan met de automonteur over de noodzaak van een reparatie. Bij digitale 
problemen is zo’n dergelijke discussie voor de gemiddelde persoon niet meer te 
voeren. De snel digitaliserende wereld wordt in toenemende mate gerund door 
ICT en techbedrijven. Hoe die wereld precies functioneert, is steeds vaker alleen 
nog te doorgronden door een selecte club ingewijden, terwijl een steeds groter 
deel van ons dagelijks leven afhankelijk is geworden van digitale techniek. 

Het fragment uit de 
comedy sketch op 
YouTube brengt op 
een grappige wijze 
in beeld hoe tech 
professionals zich 
dagelijks voelen als 
zij in gesprek zijn met 
mensen die geen tech 
kennis hebben. 

De kenniskloof die 
ontstaan is tussen 
IT-professionals 
en de mensen die met IT-oplossingen werken, wordt alsmaar groter en steeds 
moeilijker te overbruggen. Tuurlijk, mensen maken dagelijks gebruik van het 
internet en digitale diensten. Hierdoor hebben ze vaak het gevoel dat ze er 
vertrouwd mee zijn, maar een dieper begrip van hoe iets werkt ontbreekt vaak.
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3.2 Nieuwe techniek vraagt om digitale vaardigheden

Volgens McKinsey neemt de tijd die we op het werk kwijt zijn aan technologische 
vaardigheden met 40% toe. Daarbij verzamelen slimme apparaten steeds meer data. 
Zonder interpretatie heb je echter niets aan deze data. Kortom, de komende tijd zal 
iedereen een hoop nieuwe dingen bij moeten leren om bij te kunnen blijven op de 
werkvloer én daarmee nog relevant te zijn.

https://www.youtube.com/watch?v=BKorP55Aqvg
https://www.youtube.com/watch?v=BKorP55Aqvg
https://www.youtube.com/watch?v=BKorP55Aqvg
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4. Zo bereid je jezelf voor op de 
toekomstige banenmarkt

Staat jouw baan tussen het rijtje van de banen die zullen verdwijnen? Of wil je er 
gewoon zeker van zijn dat je carrière toekomstbestendig is? Wat je reden ook is om 
je voor te bereiden op de digitaliserende banenmarkt, je bent hiervoor bij het juiste 
hoofdstuk aanbeland. We geven je 5 tips waarmee jij jezelf kan voorbereiden op een 
succesvolle carrière in de nabije toekomst.

 2.

Doe digitale vaardigheden op
Technologische ontwikkelingen vragen om nieuwe digitale vaardigheden. 
We kunnen het je niet vaak genoeg zeggen, het merendeel van de 
werknemers beschikt nog niet over de ‘juiste’ vaardigheden om in de 
toekomst hun functie goed uit te kunnen blijven voeren. In veel gevallen 
is dit omdat ze niet de (computer) taal spreken van de toekomst. Dus 
waar wacht je nog op? Schrijf je vandaag nog in om gratis en volledig 
vrijblijvend kennis te maken met de basis van het web. Dit is een eerste 
mooie stap om je digitale vaardigheden te verbeteren.

Leer denken als een robot (computational thinking)
‘If you can’t beat them, join them.’ Waarom zou je je tegen robots keren, 
als je ze ook voor je zou kunnen laten werken? Om een robot te laten 
werken op precies de waarop jij het wil, dien je een programmeertaal 
zoals bijvoorbeeld Python of JavaScript te beheersen. Voor beide 
programmeertalen hebben wij bij Winc Academy uiterst leerzame (en 
gratis) Python en JavaScript webinars waarmee je zelf aan de slag gaat 
met Python of JavaScript. Zo maak je op een laagdrempelige manier 
kennis met computational thinking.

Verbeter je informatievaardigheden
Data bekwaamheid wordt een onmisbare vaardigheid in vrijwel 
ieder vakgebied, of dat nou op een technische, non-technische, 
abstracte of visuele manier is. Iedere datagedreven business heeft 
binnen elke bedrijfstak mensen nodig met data-bekwaamheid, om 
de data om te zetten tot informatie waarmee je bij kan bijdragen 
aan de bedrijfsdoelstellingen. Kortom je doet er goed om om je 
informatievaardigheden te verbeteren.

 3.

 1.

https://www.wincacademy.nl/opleidingen/web-development-voor-beginners
https://www.wincacademy.nl/webinars/one-hour-of-python
https://www.wincacademy.nl/webinars/one-hour-of-javascript
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Hoe kan ik data vaardiger worden?
Neem eerst eens een kijkje in de kennisbank van Winc Academy. We 
hebben hier een thema dat volledig gewijd is aan het verzamelen van 
data. We leggen je hier in klare taal alle begrippen uit die je zeker zou 
moeten kennen. Wil je meer te weten komen dan enkel de betekenis van 
de begrippen? Zou je graag willen leren hoe je zelf grote hoeveelheden 
data kunt verzamelen, opschonen, verwerken en visualiseren? Dan is de 
opleiding Data Analytics echt iets voor jou!

Leer kritisch denken en vergroot je probleemoplossend 
vermogen
Programmeren gaat niet alleen over het kans maken op een 
toekomstbestendige baan. Het helpt je ook verder in het dagelijks leven. 
Wil je kritisch leren denken en je oplossingsgerichtheid verbeteren? 
Overweeg dan zeker om te leren programmeren. Programmeren gaat in 
essentie over het leren oplossen van puzzels. Door te leren programmeren 
leer je hoe je complexe problemen kan doorgronden. Hierdoor leer je 
logisch na te denken en creatieve oplossingen te vinden.

Volg een opleiding om de robotisering de baas te zijn
Weet jij al zeker dat je over de vaardigheden wil beschikken die binnenkort 
zeer belangrijk zullen zijn? Super! Maar weet je nog niet waar je zou 
moeten beginnen of weet je niet wat het beste bij je past? Dan doe je er 
goed aan om eerst te achterhalen of programmeren bij je past. Begin aan 
de gratis persoonlijkheidstest, doorloop de vragen en kom te weten of 
programmeren iets voor jou is.

Heb je weleens vaker een IT carrière overwogen, maar weet je niet zeker 
of het iets voor jou zou zijn? Doe dan de gratis IT carrière test.

Weet je zeker dat je 21st century skills wil opdoen? Kies dan een van de 
onderstaande opleidingen en maak jouw carrière toekomstbestendig.

 4.

 5.

https://www.wincacademy.nl/kennisbank
https://www.wincacademy.nl/opleidingen/data-analytics-met-python
https://persoonlijkheidstest.wincacademy.nl/
https://test.wincacademy.nl/it-carri%C3%A8re-test
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Start jouw IT carrière

https://www.wincacademy.nl/opleidingen/back-end-development
https://www.wincacademy.nl/opleidingen/back-end-development
https://www.wincacademy.nl/opleidingen/programmeren-met-python
https://www.wincacademy.nl/opleidingen/data-analytics-fundamentals
https://www.wincacademy.nl/opleidingen/programmeren-voor-beginners


Heb je een vraag over een van onze opleidingen of wil je meer informatie over het 
ontwikkelen van jouw digitale vaardgheden? Neem dan gerust contact met ons op!

www.wincacademy.nl | welkom@wincacademy.nl | +31 (0)88 16 60 316

Contact

Ontwikkel je tech skills

http://www.wincacademy.nl
mailto:welkom%40wincacademy.nl?subject=
https://nl.linkedin.com/school/wincacademy/
https://www.facebook.com/wincacademy/
https://www.instagram.com/wincacademy/
https://twitter.com/wincacademy
https://www.wincacademy.nl/opleidingen/web-development-voor-beginners
https://www.wincacademy.nl/opleidingen/web-development-voor-beginners
https://www.wincacademy.nl/opleidingen/programmeren-voor-beginners

