DE
PROFESSIONAL
VAN DE
TOEKOMST
Ook in 2020-2023 je dromen en ambities
verwezenlijken zonder de afstemming met jezelf
of je omgeving te verliezen.

Welke ontwikkelingen en veranderingen kunnen
we verwachten en waar moeten we op
anticiperen?

'De professional van
de toekomst'
Regeren is vooruitzien
Met een nieuw decennium in het vooruitzicht staat
deze maand bij ons 'De professional van de toekomst'
centraal. Welke ontwikkelingen en veranderingen
kunnen we verwachten en waar moeten we op
anticiperen? Wat ons betreft begint het bij even stil
staan. Gewoon tijd nemen om te scannen en te
reflecteren. Regeren is vooruitzien en een goede
voorbereiding is immers het halve werk. Welke groei
heb jij als professional te maken zodat je met plezier
kunt (blijven) werken? Hoe blijf je wendbaar en weerbaar? En hoe kun je ook in 2020-2023 je dromen
en ambities verwezenlijken zonder dat je de afstemming met jezelf of je omgeving kwijtraakt.
Inmiddels weet iedereen wel dat de arbeidsmarkt rap
aan het veranderen is. Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen volgen elkaar in een hoog
tempo op. En dit heeft grote invloed op ons werk.
Het World Economic Forum (WEF) voorspelt dat maar
liefst 65% van de kinderen die nu op het basisonderwijs zitten, in de toekomst een baan vervullen die nu
nog niet bestaat.
Hetzelfde World Economic Forum heeft ook onderzoek
gedaan naar de skills die een professional van de
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toekomst zou moeten bezitten. De verwachting is dat
de gevraagde skills in het aankomende decennium al
35% afwijken van de huidige vaardigheden van
mensen. Om je alvast een inkijkje te geven een
overzicht met kennis en vaardigheden die essentieel
lijken te zijn omin de toekomst een bijdrage te kunnen
leveren en met plezier naar je werk te kunnen blijven
gaan.Een professional van de toekomst moet in staat
zijn om complexe problemen goed te beoordelen en
op te lossen, kritisch te kunnen denken en service
gericht zijn. Daarnaast in bezit zijn van creativiteit,
people management skills, emotionele intelligentie en
onderhandelingsvaardigheden.En dit vraagt natuurlijk
weer een enorme cognitieve flexibiliteit.

Gaten en boren
Voor de mensen die nooit gehoord hebben van het
fenomeen“gaten en boren”. Lees het boek van
Jos Burgers “Gek op gaten!”. In het kort; als je ergens
lang in doet ga je op den duur geloven dat de hele
wereld erop zit te wachten. Jos gebruikt graag het
voorbeeld van een verspanende fabriek die boren
produceert. Houtboren, steenboren, metaalboren,
dun, dik, kort, lang enz.. Als je de hele dag bezig bent
met het ontwikkelen, produceren en aan de man
brengen van boren, ga je op en duur vanzelf geloven
dat iedereen boren nodig heeft. Totdat je beseft dat
dit helemaal niet het geval is. Men wil geen boor
maar een gat!
Ditzelfde geldt natuurlijk voor heel veel

werkzaamheden die we verrichten. Of je nu werkzaam

een goed netwerk om zich heen, hebben absoluut

bent in de ICT, techniek,zorg, zakelijke dienstverlening

een voorsprong. Maar om de vreugde direct te

of bij de overheid. Elke dag werken we met de beste

temperen, deze is maar heel klein. De manier om

intenties keihard aan producten en diensten die

anders te kijken naar hetzelfde is om de ideeën,

vergelijkbaar zijn met een boor. Maar in hoeverre

kennis en relaties uit de verschillende vak-

vragen we ons nog af of de gebruiker hierop zit te

disciplines met elkaar te verenigen.

wachten.
Een professional van de toekomst begrijpt dit als
geen ander. Als je het verschil wilt maken denk je
dagelijks na over de gaten. Wat is de gewenste
uitkomst voor de eindgebruiker? Wat zijn precies de
behoeftes, verwachtingen en doelen? Welke uitdagingen moeten er opgelost worden? En wat gaan
we dan met die oplossingen doen? Dit vraagt dat je als
professional in de schoenen kunt stappen van een
ander. Empathisch vermogen, vragen stellen en écht
kunnen luisteren. Vooruitkijken, trends spotten, creatief

Creatieve samenwerking vraagt iets van een
professional van de toekomst. Mensen zitten
namelijk vol met aannames en vooroordelen. Niets
mis mee! Ze helpen om de wereld om ons heen te
begrijpen, zodat we snel kunnen anticiperen als dat
nodig is. Zo werkt onze mindset. Veiligheid en
zekerheid voorop met als doel de grootste kans op
overleven. Helaas werken vooroordelen ook in ons
nadeel. Door alles in bestaande kaders te plaatsen
wordt het moeilijk om over de grenzen heen te
kijken. De enige oplossing om vooroordelen te
slechten is échte verbinding! Eerst inzicht in je

zijn maar ook kritisch kunnen denken en het lef hebben

eigen mindset, om vervolgens die van een ander te

om je eigen boor ter discussie te stellen. Doen we nog

begrijpen. Uiteindelijk lijken we allemaal meer op

wel wat echt nodig is? Of dempen wij nog steeds een

elkaar dan we op voorhand denken en blijken de

put terwijl we weten dat het kalf al lang verdronken is?

intenties overal hetzelfde te zijn.

Creatieve samenwerking
De complexiteit van problemen in de wereld lijken
steeds groter te worden. Bestaande oplossingen
voldoen vaak niet meer. Of het nu gaat om de zorg,
onderwijs, klimaat, woningmarkt of de druk op
capaciteit in het bedrijfsleven. Lange tijd grepen we
naar onze oude strategie. Meer doen van hetzelfde en
harder werken, want dat schijnt te lonen! En steeds
vaker merken we dat we achter de feiten aan lopen.
Jay Abraham, een zeer succesvolle entrepreneur in
Amerika, noemt de sleutel tot succes; creatieve
samenwerking. De kunst om ideeën, informatie en
relaties met elkaar te combineren. Dus creatieve
geesten, met een enorme bibliotheek aan kennis en
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Cognitieve flexibiliteit
Cognitieve flexibiliteit, een vaardigheid voor een

Die reorganisatie gaan we helaas niet tegenhouden.
Hoe jij ermee omgaat heb je écht helemaal zelf in
de hand. Je gedachten kun je leren regisseren en
managen. Hierdoor ontstaat die cognitieve

professional van de toekomst. Ben je in staat om je

flexibiliteit. Je gedachten opnieuw vormgeven gaat

eigen gedachten en gedrag aan te passen aan ver-

het makkelijkst als je ontspannen bent, er een spel

anderende eisen, prioriteiten of verschillende

van maakt en jezelf niet al te serieus neemt.

perspectieven? Makkelijker gezegd dan gedaan!

Leren gaat dan veel makkelijker. Daarnaast helpt

Niet voor niets dat professionals dit best een uitdaging

het om enige kennis te vergaren over je mindset en

vinden. Zeker wanneer er druk op de ketel staat en er

hoe je deze kunt beïnvloeden. Iets waar we vroeger

sprake is van stress. Cognitieve flexibiliteit is dan juist

op school veel te weinig aandacht aan hebben

de oplossing. Maar we doen het tegenovergestelde.

gegeven.

We verstarren en gaan meer van hetzelfde doen!
Heeft weer alles te maken met de behoefte van ons
brein. Die wil veiligheid en zekerheid want dat vergroot
de kans op overleven.
Kunnen we leren om cognitief weer flexibel te worden?
Absoluut, geen twijfel mogelijk. Laten we even
teruggaan naar de eerste zin in dit artikel; “in staat om
je eigen gedachten en gedrag aan te passen”.
Met je gedachten word je niet geboren. Die ontstaan
gedurende je leven op basis van waarneming (zien,
horen, voelen, ruiken en proeven) en alle conclusies die
je daaraan verbindt. Deze twee samen vormen de
basis voor je innerlijk kompas. Dit kompas bepaalt
weer hoe jij de toekomst inkijkt en hoe jij je gedraagt.
Laten we een voorbeeld nemen; stel je hebt in het
verleden een negatieve ervaringen gehad met een
reorganisatie op je werk. Nieuwe CEO die de koers van
de organisatie wilde veranderen. Veel geld gespendeerd aan een groot cultuurprogramma. Zonder de
goede intenties te niet te doen; het werkte voor geen
meter. Teleurstelling en frustratie onder het personeel,
hoog ziekteverzuim en plezier in het werk verdween.
Daardoor viel het resultaat ook nog een tegen.
Niet gek dat je bij een nieuwe aankondiging om te
reorganiseren verstard en vasthoudt aan wat je al
weet.

Emotionele intelligentie
Emotionele intelligentie; herkennen van emoties bij
jezelf en anderen en er ook nog goed mee omgaan.
Klinkt simpel! Tegelijkertijd voor veel professionals een
enorme uitdaging. We willen toch het stempel van
zweverig en soft liever voorkomen. Helaas staan we
door de enorme druk op altijd maar presteren veel te
weinig stil bij datgeen we allemaal voelen.
Of het nu gaat om succesvolle of minder succesvolle
ervaringen. De meeste mensen hanteren het moto;
“En doorrrrr.....!”
Aandacht geven aan stemmingen, emoties en
sensaties in je lichaam. Toen we nog klein waren
hadden we daar totaal geen moeite mee. Tussen onze
emoties en het uiten ervan zat geen enkel filter.
Verdrietig voelen betekende huilen. Frustratie kon je
het best kwijt in stampvoeten en schreeuwen.
En wildvreemde mensen knuffelen stond gelijk aan
onbeperkte liefde en vertrouwen in anderen. Zonder
gêne of schaamte vertaalde we onze gevoelens
direct naar gedrag. En dat luchtte op!
Veel uitdagingen in het bedrijfsleven zijn het
gevolg van het negeren en onderdrukken
van gevoelens. Neem het hoge ziekte-
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verzuim in Nederland. Enig idee wat de impact is op je
fysieke en mentale gezondheid als je niet luistert naar
je eigen emoties? Mensen raken op den duur
opgebrand. En wat denk je dat er gebeurt als we
stelselmatig de emoties van anderen negeren? Relaties
lopen steeds stroever met alle gevolgen van dien voor
het eindresultaat.
Professionals die hun emotionele intelligentie de ruimte
durven geven hebben de toekomst. Het begint bij het
herkennen en erkennen van je emoties. Het helpt als je
even afstand neemt en temporiseert; afremmen,
stilstaan en écht voelen hoe je eraan toe bent. Maar
dan komt misschien nog wel het moeilijkste. Woorden
geven aan je gevoelens en deze uitspreken aan
anderen. Ik verzeker je; de druk gaat van de ketel en er
komt weer ruimte om vrij te bewegen.

Fijne werkomgeving
Een fijne werkomgeving! In veel wetenschappelijk
onderzoek aangestipt als een belangrijke voorwaarde
om als professional goed te kunnen functioneren.
Maar wat wordt er bedoeld met een fijne werkomgeving? Natuurlijk heeft een omgeving met een fijne
atmosfeer een pre. De juiste kleuren, meubilair en
accessoires hebben direct impact op je stemming en
daarmee gedrag. Maar tegelijkertijd kom ik vaak
genoeg op plekken waar het, wat dat betreft armoe
troef is en men toch spreekt van een fijne werkomgeving.
Met andere woorden; er zijn nog andere aspecten die
bepalen of je het als professional naar je zin hebt. En
hier kan en moet een werkgever aan bijdragen als ze
willen dat professionals optimaal renderen. De
ingrediënten voor een fijne werkomgeving hebben we
binnen FYNCH samengevat in het woord JOY. En JOY
is voor ons een serieuze zaak!
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Het begint bij plezier hebben in dat wat je dagelijks

complexer en samenwerken met anderen lijkt een

doet. Je takenpakket afstemmen op je talenten en

voorwaarde om nog tot goede resultaten te

passies. Wanneer dit lukt raken mensen in flow en

komen. Maar goed; samenwerken begint bij het

lijken zaken moeiteloos te gaan. Tegelijkertijd wil je

inleven in de ander. En inleven (empathie) staat

werk doen wat zin heeft! Niets werkt meer

voor veel professionals weer gelijk aan soft en

demotiverend dan werk verzetten waar niemand op

zweverig. Alhoewel in Nederland een kentering

zit te wachten. Vervolgens vinden we het ook nog

begint plaats te vinden.

eens zeer leuk als we een eigen draai mogen geven
aan ons werk. Een helder doel en kaders zijn fijn,
maar daarbinnen bepalen we graag zelf hoe we onze
uitdagingen oplossen. Als laatste, een goed sociaal
netwerk. Collega’s waar je van kunt leren en op
kunt steunen als het even niet gaat zoals je wilt.
Wat ons betreft ligt de verantwoordelijkheid voor een
fijne werkomgeving bij zowel de professional als de
werkgever. Wanneer deze écht op elkaar zijn

Misschien helpt het volgende; je kunt empathisch
zijn maar ook compassie tonen. Wat is het verschil?
Empathie betekent dat je goed kunt inleven in de
gevoelens van een ander. Persoonlijk zou ik dat
niemand aanraden. Mensen die empathisch zijn,
voelen en gedragen zich precies als diegene waar
ze zich in inleven. Niet fijn als die persoon
gefrustreerd, sceptisch of zelf depressief is!
Voordat je het weet loop je zelf ook zo rond.

afgestemd ontstaat het één plus één wordt drie effect.

De oplossing is compassie! Letterlijk betekent

Dat vraagt met elkaar in gesprek gaan; behoeftes

compassie het herkennen van gevoelens

achterhalen, verwachtingen blootleggen en

bij de ander. Maar in tegenstelling tot empathie,

gezamenlijke doelen afspreken. Zeker weten dat het

neem je deze gevoelens niet over. Er zit nog een

een stuk leuker wordt om in deze omgeving te werken.

soort filter tussen. Je begrijpt de ander, maar
that’s it! Niemand heeft er wat aan als jij je net zo
gaat voelen.
Empathie omzetten in compassie, hoe doe je dat?
Het begint bij je eigen overtuigingen. Mensen
zijn tot veel meer in staat zijn dan ze vaak zelf

Empathie of compassie?

denken. De grootste belemmering is hun eigen

In de toekomst als professional succesvol blijven?

woordelijk om wat moois van zijn of haar leven te

Dan is vakinhoudelijke kennis en kunde alleen niet

maken. Wanneer je met deze mentale bril naar

meer toereikend. Voldoende zelfvertrouwen,

anderen kijkt wordt het makkelijker om je filter aan

intrinsieke motivatie, doorzettingsvermogen en

te zetten. Je kunt nu mensen helpen zonder dat je

empathie. Oftewel emotionele intelligentie! Daniel

de gevoelens van hun hoeft over te nemen. Zeker

Goleman, grondlegger van deze wetenschap, strijd

weten dat samenwerken leuker wordt en dat je

al jaren voor meer EQ in het bedrijfsleven.

meer energie overhoudt.

En gezien de uitdagingen die professionals op dit
moment hebben is dat eigenlijk helemaal
nog niet zo gek. De uitdagingen worden steeds
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mindset en iedere professional is zelf verant-

Wendbaar en weerbaar
door te leren!
Het is niet makkelijk om als professional in dit tijdperk
je kop boven het water te houden. Mentaal worden we
behoorlijk op de proef gesteld. De ene naar de andere
professional dreigt om te vallen. Concentratieproblemen, kort lontje, slaapproblemen en voortdurend
het gevoel achter de feiten aan te lopen. Stress in
de vorm van burn-out lijkt een algemeen goed te
worden. Gevolg; mentale klachten, verhoging van het
ziekteverzuim en een nog hogere druk op de
professionals die overeind zijn blijven staan.

passen aan de veranderende omstandigheden.
Het gaat dus om leren. En wat wil nu het geval; we
beschikken over een groot lerend vermogen. Mensen
zijn tot veel meer in staat dan ze vaak denken. Bij onze
geboorte konden we niets en zie nu! Helaas lijkt erbij
steeds meer professionals roest en slijtage op te
treden. Het gaat allemaal niet meer zo makkelijk als
vroeger. Dus hoog tijd voor een goede onderhoudsbeurt. In drie dagen wendbaar en weerbaarder worden?
In onze FYNCH PROFESSIONAL leren we hoe
je regie kunt nemen over zowel je zakelijk als
persoonlijk leven. Zeker weten dat je ook in de
toekomst nog steeds succesvol kunt zijn.

Helaas gaan we de wereld om ons heen vooralsnog
niet veranderen. Organisaties zijn in transitie en een
tekort aan goede professionals op de arbeidsmarkt is

Meer weten?

een feit. Daarnaast veranderen de behoeften van

Wil je meer weten? Neem gerust contact op met

professionals. Leuk en goed betaalt werk is nog steeds

FYNCH via 0297-593992 of per mail: hallo@fynch.nl.

belangrijk. Maar er is meer in het leven dan werk. Privé

Of neem een kijkje op onze website www.fynch.nl.

vraagt steeds meer aandacht en de behoefte aan
korter en flexibeler werken wordt belangrijker.

FYNCH is gevestigd aan de Voorbancken 12D, in

Niet gek dat het gat tussen belasting en belastbaarheid

Vinkeveen.

van professionals alsmaar groter wordt.
Deze reader is geschreven door Edwin Hansma,
De oplossing volgens velen is om professionals

gedragsexpert in organisaties. Een energieke en

wendbaarder en weerbaarder te maken. Klinkt leuk,

betrokken motivational speaker en specialist in

maar in hemelsnaam hoe doe je dat? Darwin had het

professionele en persoonlijke ontwikkeling van

wat dat betreft bij het rechte eind met zijn survival of

professionals.

the fittest. Het zijn niet de sterkste of de meest
intelligente soorten die zullen overleven. Het zijn juist
degene die leren hoe ze zich het best kunnen aan-

