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Zie verandering als een kans,
verander jezelf





Over 20 jaar zijn wereldwijd miljoenen banen 
die nu nog door mensen worden vervuld 
overgenomen door machines. Moeten we 
harder gaan werken om de robot bij te benen? 
Nee, want wij geloven dat robotisering juist 
ruimte zal geven voor specifiek menselijke 
vaardigheden: inzicht, empathie, creativiteit, 
intuïtie, improvisatievermogen en verbeelding. 
En waar zijn administratief medewerkers juist 
zo goed in? Exact: daarin! 

Alleen dat wordt niet altijd door iedereen 
gezien en gehoord. Daarom zetten we in 
dit boekje de persoonlijke verhalen van 
administratief medewerkers in de spotlights.
Want de toekomst is onkenbaar, maar jouw 
toekomst heb je zelf in de hand. 



Verandering is een keuze
Eigenlijk is het best wel gek hoe ik hier ben 
beland. Nadenkend over mijn administratieve 
baan in de toekomst en bewust geworden over 
de invloed die ik hier zelf op heb, dankzij de 
CrossOver sessies. 

Ik ben Anouk van den Vlekkert en ik werk bij 
Attero op de binnendienst. Wat mij het meest 
is bijgebleven in dit traject, is het gegeven 
dat je veranderingen voor kan zijn en hier zelf 
een groot aandeel in hebt. In plaats van pas 
achteraf mee te gaan in de verandering.

Omdat mijn vorige medische baan/studie en 
de bijbehorende reistijd mij boven het hoofd 
groeiden, besloot ik begin dit jaar om hiermee 
te stoppen. Bij toeval kwam ik via mijn neef 
Tom bij Attero op de binnendienst (backoffice) 
terecht. In eerste instantie was dit voor mij 
tijdelijk. Om even rust in te bouwen en daarna 
wel weer te zien wat ik zou gaan doen. Maar dit 
heeft heel anders uitgepakt. Binnen anderhalve 
maand had ik een andere functie. Namelijk op 
de frontoffice voor team Mineraal, als eerste 
aanspreekpunt op kantoor voor alle minerale 
stromen binnen Nederland.

Mijn huidige baan past mij erg goed. In 
deze richting heb ik al een behoorlijke groei 
doorgemaakt en blijf ik nog iedere dag bijleren. 
En dat is juist wat ik zo belangrijk vind in mijn 
werk, naast het vele contact met klanten en 
collega’s. Hier ben ik blij om, want ik krijg 
energie van het contact met mensen en ik wil 
graag een stukje vriendelijkheid meegeven aan 
anderen. 

Voor mijn baan in de toekomst mag dit wat 
mij betreft zo blijven. Ook de snelheid en 
het commerciële aspect ervaar ik als prettig, 
maar mijn wens voor mijn baan in 2025 is 
om nog wel om meer de commerciële kant op 
te gaan. Daarnaast zou ik meer willen leren 
over marketing & communicatie. Ook lijkt het 
organiseren van evenementen mij erg leuk. Ik 
zou graag meer vrijheid in werktijden, -plaats 
en uren krijgen. Dit zal allemaal nog wel een 
uitdaging worden, aangezien ik nu 40 uur in 
de week in Apeldoorn op kantoor zit en al een 
drukke functie heb. 

Dat gezegd hebbende gaat mijn baan sowieso 
veranderen. Door robotisering. Ik denk dat ik 
in 2025 een ander takenpakket heb dan nu. 
Meer controlerend, maar het klantencontact zal 
blijven. Net als het projectmatig samenwerken, 
wat waarschijnlijk nog wel meer gaat 
gebeuren. En zal ik overal kunnen werken 
buiten afspraken met klanten of collega’s 
om, wanneer ik maar wil. Blijven leren en 
ontwikkelen. Doordat de routineklusjes door 
een computer of robot worden overgenomen 
zal er meer ruimte komen voor creativiteit en 
zaken die er écht toe doen. 

Uiteindelijk gaat het ook om de zaken die 
er echt toe doen. Of het nu bedrijfsmatig 
is of privé. Voor mij is het erg belangrijk 
om voldoende quality time met familie en 
vrienden door te brengen. Hier word ik het 
meest gelukkig van. Ik hou van het samen zijn, 
goede gesprekken voeren én lol maken met de 
mensen waar ik om geef. Ik heb er bewust voor 



gekozen om hier doordeweeks meer tijd voor 
in te ruimen. Daarnaast vind ik duurzaamheid 
een belangrijk thema. Wat dat betreft past 
Attero als werkgever goed bij mij. Omdat ik 
bij Attero ook word uitgedaagd én hele leuke 
collega’s heb, denk ik dat ik hier een mooie 
toekomst heb. 

anouk van den vlekkert



Hoe ziet je werk er over 5 jaar uit? Dat is 
natuurlijk best lastig te voorspellen, al zijn 
er nu al trends gaande, waarvan je kan 
verwachten dat deze de komende jaren zich 
doorzetten of nog meer verandering teweeg 
brengen. Als ik terugkijk en zie wat er de 
laatste 5 jaar in m’n werk is veranderd, dan is 
dat al heel veel. En dat het blijft veranderen 
staat vast. Maar wat verandert er dan en maak 
ík dat nog mee?

In 2025 worden kabels en leidingen die 
in de grond liggen niet meer beschadigd 
door graafwerkzaamheden. Dat zou 
mooi zijn: minder storingen en het aantal 
storingsverbruikersminuten gaat omlaag 
(echt een issue in de energiewereld). Maar de 
medewerkers die zich met schadeafhandeling 
bezighouden, zitten zonder werk.

Altijd energie



Over 5 jaar ben ik bij leven en welzijn 65 jaar 
en heb ik 46 dienstjaren. Lang genoeg gewerkt 
zou je zeggen. Maar heb je in ons werkveld 
dan überhaupt nog wel werk en mocht dat 
het geval zijn, is het ook nog een beetje leuk? 
Misschien is korter gaan werken een optie, 
want ik wil ook nog wat van de wereld zien.. 
energie genoeg toch? Of zijn er nog andere 
leuke uitdagingen, want achter de geraniums 
gaan zitten.. dat kan altijd nog! 
 
De stelling dat er geen kabels en leidingen 
meer beschadigd worden blijkt (gelukkig) te 
mooi om waar te zijn. Er zijn jaarlijks juist 
steeds meer schadegevallen. Hieruit zou je dus 
kunnen concluderen dat er voor de betreffende 
medewerkers nog werk genoeg is! Maar is dit 
wel zo? Genoeg bedreigingen: er zijn minder 
medewerkers nodig door kostenbesparing, er 
is verdere automatisering, papierwerk wordt 
overbodig, alles wordt digitaal, en een robot 
die het repeterende en geestdodende werk uit 
handen neemt. Niet zo’n mooi vooruitzicht.

Maar er liggen hierdoor ook uitdagingen.
Je werk verandert, wordt leuker. Het domweg 
invoeren van gegevens wordt overgenomen 
door de systemen en een robot. Het 
interpreteren en analyseren van die gegevens 
blijft mensenwerk en daarop blijven acteren 
zal tot je taak behoren. Doordat het werk met 

minder mensen gedaan kunnen kan worden 
ontstaat er wellicht ruimte om nieuwe dingen 
op te pakken.

In het kader van loopbaanbegeleiding heb 
ik een interne workshop Weten wat je wilt 
gevolgd. Hieruit kwam naar voren dat iets in 
training en begeleiding mij waarschijnlijk goed 
zou liggen. Dit heb ik besproken met mijn 
leidinggevende. Er is een groep mensen die 
geen baan heeft en die moeilijk aan een baan 
kunnen komen, omdat ze, door welke oorzaak 
dan ook, een afstand tot de arbeidsmarkt 
hebben. Voor die mensen hebben we bij 
Alliander in samenwerking met het UWV en de 
gemeente Amsterdam een mooi project lopen: 
Step2Work. Mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt krijgen een jaar de gelegenheid 
(weer) werkervaring op te doen, om zo de kan 
op een baan te vergroten, zowel binnen als 
buiten Alliander. Mijn leidinggevende zocht 
binnen het team iemand die een Step-2-
Worker kan begeleiden en vond dit voor mij 
een mooi begin in het begeleiden en coachen.

Deze mensen moeten op de werkvloer 
ook begeleid worden. Middels een training 
krijg je instructies en handvatten hoe je 
hen zo goed mogelijk kunt begeleiden in 
het dagelijkse werk. Stuk voor stuk zijn ze 
gemotiveerd en gaan ze voor een nieuwe kans 
op de arbeidsmarkt. Een ontzettend leuke 
en dankbare uitdaging om hen in de praktijk 
te mogen begeleiden. Hierdoor blijf ik in 
verbinding met de samenleving en daar krijg ik 
energie van!

cees boucherie



Er was eens een dame die een leuke baan 
had, leuke collega’s, eigenlijk liep alles wel 
op rolletjes. Maar toch zat ze niet zo lekker 
in haar vel. Ze bleef zich maar afvragen wat 
ze zou doen als haar baan overbodig werd. 
Op de werkvloer hoorde ze allerlei geruchten 
en ze zag ook heel veel om haar heen 
gebeuren: afdelingen werden samengevoegd 
en collega’s moesten weg vanwege niet goed 
functioneren. Ze bleef maar tobben hoe kon ze 
een betekenisvolle plek kon innemen in haar 
organisatie. Hoe kon ze een andere draai geven 
aan haar werk?

Ineens schoot haar op de wc iets te binnen.

Ze deed een cursus, waarbij er aan de 
deelnemers werd gevraagd om over hun 
toekomst na te denken. Wat men zou doen 
wanneer robots het werk hadden overgenomen 
en door de automatisering mensen niet meer 
nodig waren. Wat nu als ze haar collega’s zou 
interviewen om zodoende erachter te komen 
wat ze van haar vonden. Ze was eigenlijk ook 
heel erg onzeker, terwijl ze wist dat ze heel 
goed was in het werk dat ze deed.

Ze deed de interviews en kreeg heel veel 
positieve reacties, ook kreeg ze aandachts-
punten mee. Ze vroeg zich af hoe ze hiermee 
moest omgaan en ze besloot dit voor te 

leggen aan haar manager. Zo bang als ze was, 
liep ze schoorvoetend naar hem toe om een 
afspraak in te plannen en alsof hij dat ook 
had aangevoeld, zei hij het fijn te vinden dat 
ze eindelijk naar hem was toegestapt om over 
dit onderwerp te praten, want dat gaf hem 
ook de kans om samen met haar aan haar 
persoonlijke ontwikkeling te werken. Hij had 
trouwens bepaalde plannen met de afdeling 
waar zij werkte. Hij wilde de afdeling naar 
een hoger plan tillen en had haar daarvoor in 
gedachten. In het gesprek vertelde hij haar, dat 
hij haar een gemotiveerde werknemer vond, 
die te perfectionistisch wilde zijn door steeds 
maar weer haar werk te controleren. Dat ze 
heel erg betrokken was, maar tegelijkertijd 
ook bescheiden, waardoor ze niet vaak op de 
voorgrond trad om haar mening te ventileren 
en dat ze ook heel erg bedachtzaam was. Dit 
bracht met zich mee dat ze te lang ergens over 
moest nadenken voordat ze een beslissing 
nam. 

Ze gaf toe dat zijn ideeën over haar grotendeels 
klopten. Alleen vond ze het erg dat dit nooit 
bij een van de werkoverleggen ter sprake was 
gekomen en ook vroeg ze hem waarom ze 
binnen de organisatie niet opviel ondanks dat 
ze zoveel goede dingen deed. Hij keek haar een 
beetje verbouwereerd aan, maar vroeg haar ook 
of ze het op de juiste manier had aangepakt. 

Het meisje dat uitgroeide tot een 
zelfverzekerde dame in de grote-
mensenwereld



Had ze het organisatiebreed gedaan? Terwijl 
hij dat vroeg, wist ze het antwoord al: Je moet 
jezelf profileren, zodat je opvalt. Ben je ergens 
goed in? Laat het zien, laat het horen, zeg het 
gewoon. Je hoeft je nergens voor te schamen. 
Buit je goede kwaliteiten uit, maar wees daarbij 
niet te flamboyant. Hij gaf haar handvatten 
hoe ze op een collegiale manier haar collega’s 
zover kon krijgen om gezamenlijk de doelen 
van de afdeling te realiseren, maar hij wist 
ook dat ze daarbij een cursus nodig had. Hij 
besloot samen met de afdeling P&Q op zoek te 
gaan naar een geschikte cursus. 

Ze ging met een zwaar hoofd terug naar haar 
werkplek en met de vraag wat ze nu moest 
doen. En toen kwam het moment van inkeer 
tijdens de tweede bijeenkomst van de cursus 

die ze volgde. Er waren zoveel dingen die ze 
nog wilde, maar ze besloot om stap voor stap 
haar pad naar de nieuwe toekomst te volgen. 
Een toekomst met werk dat ze leuk vond, 
waarin ze zich door kon blijven ontwikkelen 
en niet voor de grote geautomatiseerde wereld 
bang hoefde te zijn. Haar toekomst!

christa kluis



Daar loop ik dan, vol energie mijn werkdag 
tegemoet. Vandaag is een spannende dag, 
werkoverleg met mijn afdeling, omdat niet 
alles even lekker loopt. Met de komst van 
nieuwe systemen en vele veranderingen is 
onze werk veranderd, maar daarbij ook onze 
eigen rollen. Dit geeft soms wat wrijving. Wie 
heeft welke rol en welke taken horen daarbij? 

Vandaag probeer ik, door middel van stevige 
communicatie duidelijk mijn eigen standpunten 
te benoemen, maar probeer ook in team-
verband te denken. Ik geef de grenzen aan die 
ik voor mezelf heb gesteld. Ik heb geleerd uit 
het verleden en zie nu het belang daarvan in. 
Ik ben trots op mijzelf.

Een kleine blik vooruit op een dag in mijn leven 
in 2025. Dit is me niet zomaar gelukt hoor. 
Het zal me veel obstakels kosten om tot deze 
inzichten te komen en dit ook daadwerkelijk te 
doen. 

Een lastig punt



Als een onzekere, jonge meid begon ik met 
mijn werkzame leven en kwam ik er al snel 
achter wat het inhield om een ‘vaste baan’ te 
hebben. Dat was toch even andere koek dan 
een bijbaan. Je leert op school niet hoe om 
te gaan met échte weerstand en écht stevige 
persoonlijkheden om je heen. Er komt een 
moment dat ik zal inzien hoe belangrijk 
het is om je eigen mening te geven. Om 
tegengas te geven en op je strepen te staan, 
wanneer voor mij de grens is bereikt. Dit 

moment is niet één op één aan te wijzen, 
het zal een opstapeling zijn. Maar vanaf dít 
moment, zal ik me realiseren dat het goed is 
om grenzen aan te geven, dat het niet zwak is 
om ‘Nee’ te zeggen. Sterker nog, dat het juist 
sterk is om te focussen om de werkzaamheden 
waar je op dat moment genoeg aan hebt. 

Dit keerpunt wat ik heb beschreven, is erg 
belangrijk voor mij om in de toekomst trots op 
mezelf te zijn. Ik hoop dit in de toekomst snel 
te bereiken. Dit verhaal gaat mij daarbij helpen, 
om keer op keer mijn doel voor ogen te houden 
en te weten waarvoor ik het doe. Het belang is 
me al langer duidelijk, maar het daadwerkelijk 
waarmaken is nog een lastig punt. 

Een lastig punt, maar geen onmogelijk punt en 
een mooie uitdaging voor de komende jaren. 

kelly van der geld



Tja, hoe zie ik mijn baan in 2025? Of eigenlijk, 
hoe ziet mijn leven er dan uit? Wat heb ik 
bereikt en wat wil ik de komende jaren doen 
om daar te komen?

Ik ben me ervan bewust dat ik actief mee moet 
gaan in automatiseringstrajecten, want dat is 
zeker de toekomst. Ik kan hier absoluut geen 
passieve rol in nemen. Dit is voor mij wel een 
uitdaging, want het is een onderdeel in mijn 
werk waar ik niet meteen warm voor loop.

Waar ik zeker blij van word is dat in 
gesprekken met collega’s naar voren komt 
dat ik word gezien als iemand die goed kan 
luisteren en niet meteen een oordeel velt. In 
mijn werk als vertrouwenspersoon is dit van 
groot belang. Voor mezelf is het ook echt 
waardevol dat ik mensen kan ondersteunen in 
moeilijke periodes in hun leven. Wellicht ga ik 
me verder ontwikkelen als coach. Ik zie dit als 
een leuke uitdaging waar ik absoluut energie 
van zal krijgen. Ik hou ervan om met mensen te 
werken en iets voor hen te kunnen betekenen. 
Werken bij Indaver maakt mij trots. Door onze 
bijdrage in de circulaire economie dragen we 
zeker ons steentje bij aan een beter milieu. 
Ook in mijn privéleven ga ik steeds bewuster 
nadenken over wat ik hierin kan betekenen. 
Ik wil niet leven in een wegwerpmaatschappij 
maar wil dat de generaties na ons ook kunnen 
genieten van de prachtige aarde waarop we 
mogen leven.  

Mijn ultieme droom is om later ons huis in 
Italië te kunnen gebruiken als Bed & Breakfast 
en daar allerlei leuke workshops aan te bieden. 
Ik vind het heerlijk om daar te zijn en te 
genieten van de mooie natuur. Terug naar de 
basis en weg van de materialistische wereld 
waarin we zijn beland. Ik wil het graag mensen 
naar hun zin maken. Dan ben ik op mijn best. 

Ik hoop dat er later aan mij wordt teruggedacht 
als een persoon die leefde vanuit haar hart!

petra de jaeger

Waar het mij om gaat





Ik schrijf dit verhaal om de gemoederen te 
sussen rond de ontwikkelingen rond kernfusie 
in het jaar 2300. Daarom vertel ik het verhaal 
van mijn overgrootvader Jordy Hunneman. 
Hij leefde ten tijde van de robotisering aan 
het begin van de eenentwintigste eeuw. 
Destijds werd dit als zeer negatief ervaren. 
De robotisering, samen met de algemene 
ontwikkelingen rond globalisatie en de 
groeiende ongelijkheid, droeg bij aan het 
gevoel dat de toekomst weinig goeds te bieden 
had. De grote veranderingen werden door 
velen en ook door hem vooral ervaren als een 
bedreiging. 

Het omslagpunt vormde zijn scriptie. Hiervoor 
had Jordy een onderwerp gekozen dat werd 
afgekeurd. Dat had hij niet zien aankomen en 

hij kreeg het gevoel dat hij bij zijn stagebedrijf 
ook niet een ander onderwerp kon doen. Ook 
wist hij niet of hij een ander onderwerp kon 
bedenken. Hoewel dit voor u misschien een 
kleine tegenslag zou zijn, voelde dit voor 
hem destijds immens. Hij voelde zich verloren 
en begon zich in te beelden hoe zijn hele 
toekomst in elkaar stortte. Toen hij toch een 
onderwerp gevonden had, kon hij daar maar 
weinig vreugde in vinden. Hij had het gevoel 
dat het ieder moment mis kon gaan. De hele 
scriptieperiode werd voor hem hierdoor heel 
stressvol en het werd slechts mondjesmaat 
beter. De scriptieverdediging was een kleine 
ramp:  Jordy kwam moeilijk uit zijn woorden 
en maakte een zenuwachtige indruk (hoewel 
hij normaal gesproken prima kan presenteren). 
De twijfel had hem ook na zijn scriptie nog 

De revolutie van kernfusie



een tijd lang in de greep en dit maakte dat hij 
zich slecht bleef voelen.  Tegelijkertijd werd 
hij gedwongen om om te gaan met deze stress 
en verdiepte hij zich in methoden om stress te 
verminderen. Jordy werd langzaamaan beter 
in relativeren. Hij kon zijn gedachten beter 
loslaten en in plaats van spannende dingen uit 
te stellen, trad hij ze juist tegemoet. Doordat 
hij deze periode doorkwam voelde hij zich 
gesterkt. Niet doordat hij, zoals eerst, een 
rotsvast vertrouwen had in een scenario, maar 
doordat hij vertrouwde in zijn eigen vermogen 
om op iedere nieuwe situatie in te kunnen 
spelen met zijn vaardigheden. 

Hoewel de scriptie een belangrijk omslagpunt 
was in zijn leven moet ook de geleidelijke groei 
zeker niet buiten beschouwing gelaten worden. 
Veel kwam voort uit zijn drang naar kennis. 
Hij keek graag documentaires en las boeken, 
het liefst in het Engels. Jordy heeft onder 
andere zijn lichaamshouding aangepast om 
zodoende minder cortisol en meer testosteron 
in zijn bloed te hebben (om zelfverzekerder 
te zijn uiteraard). Ook heeft hij zijn geheugen 
verbeterd door het lezen van ‘How to develop 
a brilliant memory’ en de bijbehorende 
oefeningen gedaan. 

Door deze vaardigheden te ontwikkelen 
werd hij beter in staat om in te spelen op 
veranderingen. Door de houding om te blijven 
leren en zich voor te bereiden op de toekomst 
kon hij goed inspelen op de veranderingen 
in het administratieve werk. Hij leerde snel 
nieuwe systemen en kon goed analyseren. Het 
nieuwe werk beviel hem beter dan het invoeren 
van data, een taak die gelukkig ook langzaam 
verdween.

De algemene ontwikkelingen brachten 
naast een verhoging in productie, waar 
iedereen van profiteerde, ook een stijging in 
werkloosheid. Dit bleek vooral nadelig bleek 
voor de laagopgeleiden. Hun banen verdwenen 
overal. Maar doordat, net als bij de industriële 
revolutie overigens, er uiteindelijk een 
verkorting van de werkweek kwam, daalde de 
werkloosheid weer. Hierdoor was het saldo van 
de robotisering uiteindelijk positief. 

Ik hoop dat u nu de revolutie van kernfusie met 
vertrouwen tegemoet treedt!

jordy hunneman



De rode draad door 
mijn leven
Mijn toekomstbeeld 2025



Ik ben Randi Juul Sørensen, Deense vrouw, en 
ik hou van cijfers, uitzoeken, samenwerken en 
voor de ander van betekenis zijn. Bij Brabant 
Water doe ik de salarisadministratie samen met 
een collega.
 
Toen ik nog een kind was speelde ik graag 
schooltje en mijn zusje was mijn leerling.
Ik vond het heel leuk om mijn zusje alles te 
kunnen leren wat ik zelf op school had geleerd, 
en dan met name rekenen. Later op middelbare 
school wilde ik wiskunde studeren, omdat ik 
het erg leuk vond om complexe wiskundige 
opgaven op te lossen en deze later ook nog 
uit te leggen aan andere klasgenoten die het 
zelf niet begrepen. Na mijn studie heb ik 3 
jaar ontwikkelingshulp in Botswana gedaan als 
leerkracht zonder enige ervaring. Er was geen 
geld dus de leermiddelen moesten we zelf 
maken.
 
Tot mijn 39ste heb ik beroepsmatig nooit met 
de computer gewerkt. Pas 20 jaar geleden 
kreeg ik als herintreder een computercursus 
om weer een baan te kunnen vinden op de 
arbeidsmarkt. De computer is de afgelopen 20 
jaar niet meer weg te denken uit mijn leven, 
zowel in werk als privé. Deze ontwikkeling is 
heel snel gegaan.
 
Tot zover het verleden, op naar de toekomst.
Ik zie dat mijn werk in 2025 er heel anders 
uit gaat zien, omdat er nog veel meer 
werkzaamheden geautomatiseerd gaan worden. 
De functie wordt steeds belangrijker en de 
samenwerking met verschillende afdelingen 
moet nog verder worden ontwikkeld. Er moet 
sneller worden ingespeeld op veranderingen in 
de maatschappij.

Dit vraagt om een bredere kijk op 
veranderingen in de organisatie en het 
sneller informeren van de medewerkers 
over die veranderingen. De nadruk van mijn 
werkzaamheden zal langzaam verschuiven van 
kwantiteit naar kwaliteit.

Door verschillende cursussen te volgen ben 
ik mezelf hierop aan het voorbereiden. Ik zou 
bijvoorbeeld een verdiepingscursus SAP kunnen 
volgen, zodat ik beter weet welke informatie uit 
het systeem te genereren is.
 
Ik denk dat ik mijn baan op de salaris-
administratie veel leuker en uitdagender kan 
maken als ik meer tijd overhoud om iets uit 
te zoeken, te analyseren of mee te denken bij 
salaris kwesties. Ik heb gemerkt dat ik energie 
krijg als ik meer kan bijdragen aan de kwaliteit 
van de organisatie.
 
De automatisering zie ik niet als een 
bedreiging, maar als een kans om mijn werk 
aantrekkelijker te maken. Er ontstaat meer 
ruimte voor andere en leukere opgaven.
Wat ik als kind/puber leuk vond is door mijn 
hele leven een rode draad geweest .
 
Met andere woorden: de cirkel lijkt nu rond te 
zijn en ik zie dat deze veranderingen leiden 
tot een situatie waarin ik invulling kan geven 
aan mijn werk met de dingen die ik van jongs 
af aan al graag deed. Namelijk: andere mensen 
helpen en iets uitleggen.
 

randi juul sørensen 



Mijn werk bij HVC zal er in 2030 heel anders 
uitzien. Veel zal er veranderen door de 
technologische ontwikkelingen op het gebied 
van automatisering en robotisering, maar ook 
omdat ik anders over werken ben gaan denken. 

Werk is uiteraard heel belangrijk, maar plezier 
in je werk en je privéleven is veel belangrijker. 
Het klinkt melodramatisch, maar ik heb van 
dichtbij meegemaakt en ook ondervonden dat 
je leven van het ene moment op het andere kan 
omslaan. Daarom vind ik nu, meer dan ooit, 
dat je plezier moet hebben in je werk en dat 
het belangrijk is een goede werk-privé balans 
te vinden, zodat je kunt genieten van de leuke 
momenten en daardoor ook weer meer energie 
hebt voor je werk.

Kijkend naar het financieel administratieve 
werk in het algemeen, maar ook binnen HVC 
verwacht ik veel veranderingen en probeer 
daarom nu al de focus te leggen op het 
menselijke aspect van de veranderingen. Dit 
doe ik door het er regelmatig over te hebben 
en daarmee draagvlak te creëren in plaats 
van weerstand. Door de digitalisatie van 
de factuurverwerking zullen de crediteuren 
medewerkers straks alleen nog maar een 
controlerende taak hebben, in plaats van dat 
ze de factuurgegevens handmatig invoeren. 
We checken de uitval, beantwoorden vragen en 
acteren op issues die zich voordoen en houden 
meer tijd over om collega’s te helpen.

Inhoudelijk wordt het werk uitdagender. De 
nadruk komt meer te liggen op het analyserend 

en probleemoplossend vermogen van de 
crediteuren medewerkers. Hierdoor wordt 
het werk naar mijn idee veel interessanter: 
de repeterende, vaak “saaie” taken worden 
geautomatiseerd. Maar het is natuurlijk 
niet allemaal rozengeur en maneschijn, de 
digitaliseringsslag zal ook tot het verlies van 
werkplekken leiden. De zogenoemde robots 
zullen de eenvoudige en herhalende taken 
uitvoeren, zodat het team meer ruimte heeft 
om andere zaken op te lossen. De ontstane 
ruimte zal alleen niet helemaal gevuld kunnen 
worden met alternatief werk. Deels kunnen 
we nog meer werk naar ons toetrekken als 
crediteurenafdeling, maar dat zal dan elders in 
de organisatie tot een reductie van het aantal 
FTE leiden. 

Dit is eigenlijk helemaal niet niets. Het hoort 
er nou eenmaal bij. Het lijkt me juist een 
uitdaging voor mij en de medewerkers in mijn 
team om ons samen voor te bereiden op de 
digitalisering door onze kennis te vergroten, 
zodat we de doorontwikkeling van HVC 
optimaal kunnen ondersteunen en zo, naast 
dat we onszelf een plezier doen, ook een 
steentje kunnen bijdragen aan een beter milieu.
Voor diegenen die zich goed kunnen 
aanpassen en bereid zijn om te leren en de 
veranderingen kunnen accepteren zal het werk 
leuker en uitdagender worden. En er zal een 
betere verhouding komen door werk en privé. 
Door alle nieuwe mogelijkheden voorspel ik 
dat er vaker thuis gewerkt gaat worden en op 
afwijkende tijden, waardoor ieder zijn werk kan 
indelen zoals dat voor hem of haar het meest 
praktisch is. 

Werkgenot in 2030



Als je meer kan genieten van je privéleven 
doordat je je werk beter kunt indelen en ook 
meer plezier hebt in je werk en niet steeds 
“klagend” thuis komt wordt je mentaal ook 
sterker en kun je meer aan. Wel zal er gewaakt 
moeten worden voor de verwatering van echte 
sociale contacten, we doen nu al veel via de 
mail, skype en andere kanalen. Vaak blijven 
die contacten met collega’s via deze kanalen 
heel zakelijk. Als je door het Nieuwe Werken 
elkaar minder vaak ziet bestaat de kans dat het 
teamgevoel verdwijnt. Het zal een uitdaging 
voor de leidinggevenden worden om er voor 
te zorgen dat het teamgevoel blijft bestaan. 
Zij moeten er zorg voor dragen dat er een 
onderlinge band blijft bestaan en sociaal 
contact stimuleren door regelmatig momenten 
te creëren dat iedereen bij elkaar is.

Ik heb het idee dat veel mensen binnen 
en buiten HVC zich zorgen maken over 
de toekomst vanwege de digitalisering en 
robotisering die aanstaande is, maar in mijn 
ogen is dat onterecht. Als je er goed mee 
omgaat en de focus legt op het menselijke 
aspect en de taakverrijking die daaruit 
voortvloeit, dan ben ik van mening dat we er 
veel gelukkiger van worden. We houden meer 
tijd over om leuk werk te doen en vooral meer 
tijd om te genieten van alle leuke dingen in het 
leven.

patrick van der linden



Het is zover, ik ga met pensioen. Ik ben nu 66 
jaar en er is geen betere manier om te stoppen 
met werken dan wanneer het bedrijf waar je 
werkt, er ook mee stopt.

BMC Moerdijk houdt op te bestaan: het ‘tweede 
leven’ dat ons was gegund door het Rijk is 
voorbij en er komt geen derde leven. De 
subsidiepot voor biomassacentrales is leeg.
Ik kan met een gerust hart de deur dicht doen, 
wanneer mijn laatste werkdag is aangebroken.

Ik herinner me mijn eerste dag nog goed: wat 
een stank zeg. Ik dacht, wil ik dit echt, werken 
in een fabriek die pluimveemest verwerkt tot 
groene stroom?? De enorme ammoniaklucht 
was niet te harden. Vanaf de volgende dag heb 
ik deze lucht nooit meer zó intens geroken, 
tenminste niet in mijn kantoor.

Ik heb 4 directeuren “overleefd” in de 20 jaar 
dat ik bij BMC heb gewerkt. Allemaal met hun 
eigen manier van werken én in de omgang. Ik 
ben altijd een vrolijke, bescheiden, flexibele, 
dienstvaardige, hardwerkende secretaresse 
gebleven.

Vanaf de eerste dag dat de vierde en laatste 
directeur van BMC mijn kantoor binnenliep in 
2020, voelde ik dat hij mijn beste baas zou 
worden die ik in mijn hele carrière heb gehad. 
En ik kreeg gelijk. Een nieuwe baas is altijd een 
uitdaging, je moet jezelf toch weer bewijzen, 
ook al werkte ik daar al 10 jaar. Het was 
spannend in het begin, maar ik kon hem het 
een en ander uitleggen over BMC. De managers 

gaven uitleg over de fabriek en ik was daar 
om hem te informeren over de mensen die er 
werkten en over de geschiedenis.

Begin 2020 werd besloten om alle bestaande 
systemen te automatiseren, ‘in the cloud’ 
te gaan werken met ‘sharepoint’. Voor mij 
een boze droom, maar de voorspelling dat 
ik niet mee zou kunnen komen met deze 
modernisering ten spijt, is het mij gelukt, 
mede door mijn nieuwe baas. Hij heeft mij 
geleerd dat je altijd moet geloven in jezelf, niet 
bescheiden hoeft te zijn en je kansen moet 
grijpen, wanneer die zich aandienen.

Ik ben me zowaar gaan interesseren in deze 
automatisering – ik vond het zelfs leuk. Ik 
MOEST niet meer, maar ik WILDE zelf. Er ging 
een wereld voor me open. Ik kon weer geloven 
in mezelf.

Ze hebben een feestje voor mij georganiseerd. 
Ik voel mij vereerd. De reden is omdat ik in 
die 20 jaar al zoveel etentjes en feestjes heb 
georganiseerd, Sint- en Kerstcadeaus gezocht, 
dat men vond dat het nu tijd was om mij een 
feestje aan te bieden en cadeautjes te geven.
Het middelpunt zijn van zoiets, was niets 
voor mij. En dan ook nog een woord van dank 
uitspreken was iets waar ik bang voor was. 
Totdat mijn nieuwe baas in 2020 mij leerde om 
voor mezelf op te komen, mijn eigen plek op te 
eisen. Ik mag er ZIJN!

sandra blommers van der steen

2029 Einde van een werkzaam leven én van BMC, het 
bedrijf waar ik 20 jaar werkte.
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