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What is AI?
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Artificial Intelligence

AI

Automation of tasks
that require intelligence
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Machine Learning

Algorithms that learn
from data to achieve AI

ML

AI
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ML

AI

Deep Learning

Deep neural networks
are one type of ML models

DL
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What could it do for 
VDAB?
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Helping Flemish citizens to develop their 
careers
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+180.000 vacancies and job seekers at anytime
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Help people to find the right job, 
easily
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How can we make machines read?
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Do you know the word Thuu?

Machines learn words from their context
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When my one year and a half old son asks for his Thuu it means he’s getting 
tired.

Machines learn words from their context
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A Thuu is intended to satisfy the sucking needs of babies without giving them 
food or drink.

Machines learn words from their context
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Nanny
Babysitter
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Questions?
 35



De recentste inzichten omtrent effectieve leiders in organisaties

Shaping the workplace of tomorrow
@GAP

6/06/2019







● Transactioneel, transformationeel, charismatisch, empowering, servant, ethisch, authentiek, 

ambidexter etc. - Welke is de beste leiderschapsstijl? 

● Het merendeel van de MA’s focust op hun uitkomsten (tevredenheid, engagement, prestatie, 

creativiteit, welzijn, absenteïsme, verloop etc.) en vergelijkt de stijlen onderling.

● Steeds weer stelt men een sterke conceptuele en empirische overlap vast tussen deze 

leiderschapsvormen, ook hun associaties met diverse uitkomsten stemmen overeen. 

→ Iedereen een winnaar? 

● We observeren aanhoudende discussies over de mate waarin deze verschillende 

leiderschapsstijlen toch van elkaar verschillen of dan wel te reduceren zijn tot 3 dimensies  

(taak-, relatie- en veranderingsgericht leiderschap) of dan wel 1 dimensie. 

.Een 60-tal Meta-Analyses rond leiderschap verschenen op Web of Science sinds 2014 . 



● 1 dimensie past bij spaarzaamheid als een kenmerk van goede wetenschap 

● Hoe we die ene dimensie moeten omschrijven is echter wel nog voor interpretatie vatbaar:

○ De mate waarin de leidinggevende actief (constructieve) gedragingen stelt, in 

tegenstelling tot passief gedrag

○ De mate waarin de relatie werknemer-leidinggevende als kwaliteitsvol wordt 

gepercipieerd (LMX) of beide elkaar graag hebben. 

Als zowel de leidinggevende als de werknemers hun werkrelatie op dezelfde wijze 

waarderen, dan is dat adaptiever dan wanneer ze hier beiden een verschillende 

mening over hebben. 

.Terug naar de essentie. 



Leader-Member-Exchange (Graen, G. B., & Uhl-Bien, M. , 1995)

● Do you know where you stand with your supervisor... do you usually know how satisfied your 

supervisor is with what you do? 

● How well does your supervisor understand your problems and needs? 

● How well does your supervisor recognize your potential? 

● Regardless of how much formal authority he/she has built into his/her position, what are the 

chances that your supervisor would use his/her power to help you solve problems in your work? 

● Again, regardless of the amount of formal authority your leader has, what are the chances that 

he/she would “bail you out,” at his/her expense?

● I have enough confidence in my leader that I would defend and justify his/her decision if 

he/she were not present to do so?

● How would you characterize your working relationship with your leader?

.LMX. 



● Indien leidinggevenden een hefboom willen vormen voor de motivatie, tevredenheid, prestaties 

en het welzijn van hun werknemers, moeten ze focussen op slechts 1 aspect, namelijk de 

perceptie van hun werknemers over de kwaliteit van hun wederzijdse relatie. 

● De mate waarin een specifieke leiderschapsstijl of gedrag (e.g. autonomie verlenen, een 

inspirerende visie formuleren, intellectuele uitdaging bieden) effectief is, hangt in de eerste 

plaats af van de mate waarin het op dat moment kan bijdragen tot positieve werkrelaties.

● Eerder dan generieke voorschriften en criteria zoals een bedrijfseigen, strategisch 

leiderschapsmodel, kan men er beter voor zorgen dat  alle organisatieprocessen een 

kwaliteitsvolle relatie tussen werknemer en leidinggevende faciliteren. 

.Succesvol leiding geven. 



Toon jouw medewerker...

● dat zijn werk belangrijk is - Importance

● dat je zijn welzijn belangrijk vindt - Feelings

● dat je zijn inspanningen en talenten erkent - Feedback

● dat je samen wil leren uit moeilijkheden en successen - Learn

● dat je bereidt bent om je kennis, ideeën en netwerk te delen - Advice

● dat je weet voor welke uitdagingen hij staat - Progress

● dat hij op jouw hulp kan rekenen - Support

→ Help je jouw medewerker vooruit? Of achteruit? 

.Een checklist voor leidinggevenden. 

“IF a plain extends its wing FLAPS, it can 
make a steeper take-off”



● In de queeste naar effectief leiderschap, verliezen we toxisch leiderschapsgedrag uit het oog 

○ Matig tot sterk negatieve associaties met attitudes, prestaties en welzijn, positieve 

associaties met absenteïsme, contraproductief gedrag en verloop

○ Hoe kunnen we betere leidinggevenden maken? → Waarom stellen onze 

leidinggevenden toxisch leiderschapsgedrag? 

○ Naast persoonlijkheid van de leidinggevende, wegen vooral zaken die de organisatie 

(het hoger management)  zelf (deels) in handen heeft

■ Onrechtvaardigheid gepercipieerd door de leidinggevende

■ Negatieve ervaringen van de leidinggevende, e.g. relatieconflicten 

■ Stress ervaren door de leidinggevende 

■ Organisatiecultuur- en klimaat (e.g. ethiek, gedragsnormen, politics)

.Stellen we de juiste vraag?. 





“Een groep individuen met diverse vaardigheden en kennis met de collectieve autonomie en 
verantwoordelijkheid voor het afhankelijk van elkaar plannen, organiseren en uitvoeren van taken 
om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Doorgaans is er geen formele leider binnen het team.”

● Niet nieuw, al meer dan een kwart eeuw populair in organisaties 

● Sterke variatie in de mate van zelfsturing te observeren in de praktijk

● Zelfsturing sterk gepromoot en gesubsidieerd door overheden

● Onderliggende assumptie zelfsturende teams: hun sterke autonomie en afgebakende 

verantwoordelijkheid over een proces of product (1) laat toe om snel en adequaat te reageren op 

veranderingen,  (2)  spreekt de kennis en vaardigheden van elk teamlid aan, en (3)  versterkt         

hun motivatie, wat zou leiden tot betere team- en organisatieprestaties. 

.Wat zijn zelfsturende teams?. 



“Ondanks alle beloftevolle beweringen en hun wijdverspreide adoptie brengen verschillende 
literatuurstudies aan het licht dat de effectiviteit van zelfsturende teams varieert. Sommige 
implementaties resulteren zelfs in ongewenste uitkomsten zoals conflictescalatie en een lager 
bewustzijn van organisatieveranderingen buiten het team (Magpili & Pazos, 2018). ”

● De algemene effectiviteit van zelfsturende teams inzake prestaties, tevredenheid, welzijn etc., is 

niet langer de hamvraag, wel onder welke voorwaarden ze een (in)effectieve oplossing kunnen 

zijn. 

● Voor een actueel overzicht, zie Magpili & Pazos (2018)

● Generaliseerbaar naar nieuwe organisatievormen? e.g. Agile, Teal, Holacracy

.Zijn zelfsturende teams een effectieve oplossing?. 



● Zelfsturing zou het best werken bij (1) taken gekenmerkt door hoge onzekerheid, (2) nieuwe 

taken, (3) het toepassen van nieuwe technologie, (4) innovatieve taken, (5) taken waarvoor de 

leden sterk afhankelijk zijn van elkaar en (6) een lage mate van routine. 

→ “Implementeren we in Vlaanderen zelfsturing niet vaker voor uitvoerend en routinewerk?”

● Een (externe) leidinggevende die niet langer stuurt of beslist, wel autonomie verleent, faciliteert 

en ondersteunt. → Is er een leidinggevende die het team vooruit helpt? 

● Teamleden met diverse kennis en vaardigheden, evenals vaardigheden voor teamwerk en 

zelfregulatie

→ “Implementeren we in Vlaanderen zelfsturing niet vaker bij laagopgeleide medewerkers?”

● Gedeeld leiderschap binnen het team

.Enkele succesfactoren kritisch doorgelicht. 



“Verschillende leiderschapsrollen en invloed zijn verdeeld over de teamleden afhankelijk van ieders 
kennis, vaardigheden, talenten en voorkeuren ”

● Zelfsturende teams zijn een specifieke vorm van gedeeld leiderschap

● Gedeeld leiderschap sluit een formele leider binnen het team niet uit

● Leiderschap kan in meer of mindere mate verdeeld zijn over enkele leden of het ganse team, 

formeel bepaald of organisch gegroeid

● Gedeeld leiderschap actueel thema in de wetenschappelijke literatuur

● Sluit aan bij de hedendaagse observatie dat de uitoefening van leiderschap binnen een werkgroep 

zich steeds minder in één individu verenigt

● Onderliggende assumptie gedeeld leiderschap: wanneer teamleden elk een zekere mate             

van leiding nemen zullen ze zichzelf meer investeren in het team

Wat is gedeeld leiderschap?. 



“Over het algemeen is de bijdrage van gedeeld leiderschap steeds positief in bestaand onderzoek. 
Gedeeld leiderschap levert een bijdrage aan de prestaties naast dat van de formele leider. ”

● Drie recente meta-analyses tonen dat effectgroottes verschillen naargelang de context en de 

wijze waarop leiderschap verdeeld is

○ hoge interafhankelijkheid > lage interafhankelijkheid

○ mate waarin elk lid leiderschap uitoefent op het team als geheel en elk teamlid       individueel 

(i.e. netwerkperspectief) > perceptie dat leiderschap wordt uitgeoefend          door het team 

als geheel (cf. zelfsturende teams)

● Veel aspecten zijn nog onbekend, e.g. dynamische ontwikkeling over de tijd

Draagt gedeeld leiderschap bij tot betere teamprestaties en andere adaptieve uitkomsten?. 



● Gedeeld leiderschap is een succesfactor voor de prestaties en het welbevinden van teams.

● Dit sluit aan bij onderzoeksresultaten omtrent het belang van de mate waarin werknemers autonomie 

ervaren en leidinggevenden autonomie en participatie verlenen.

● Gedeeld leiderschap is echter niet te reduceren tot de formele implementatie van zelfsturende 

teams. Deze interventie blijkt immers ook soms averechts uit te pakken. 

● Gedeeld leiderschap is aanbevolen, maar de huidige kennisbasis biedt weinig richtlijnen omtrent, 

wie, wat, wanneer, waar etc. 

● Eerder dan een welomlijnde maatregel en implementatie, is gedeeld leiderschap misschien een 

werkwijze die kan worden gepromoot en gefaciliteerd via de verschillende HR en 

organisatieprocessen, maar wel organisch moet groeien? 

.Naar gedeeld leiderschap. 



@THE VIGOR UNIT



Zero, One, Human.
Shaping the workplace of tomorrow



10.000



90 vs. 1
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It’s tough to be in HR nowadays 



It’s tough to be in HR nowadays 

But oh so exciting 



Challenges



#1 : Get the basics right

Integrated overview  

Secured data 

Efficient workflows 



#2 : Organize for flexibility

Flex careers 

Flex time & space 

Flex benefits 



Employee experience across entire journey 

Personalized touch points (e.g., via analytics & AI) 

Human communication (room for those little extras) 

#3 : Move from CRM to ERM



Inspiration



#bofficient 

Flexibility for results 

Personalized experiences (birthdays, offer letter) 

HR within Officient







We’re our own critical customer  

Efficiency in support of employee experience 

Case: onboarding of new sales hire 

Officient within Officient 



Content, events, jobs?
www.officient.io



ODE AAN 
ANGUS

cc: Mads Schmidt Rasmussen - https://unsplash.com/@mvds?utm_source=haikudeck&utm_medium=referral&utm_campaign=api-credit



Aaaargh?!
cc: Stefano Pollio - https://unsplash.com/@stefanopollio?utm_source=haikudeck&utm_medium=referral&utm_campaign=api-credit



“Denial is not a river in Egypt”

(G. Leonhard)

cc: Stefano Pollio - https://unsplash.com/@stefanopollio?utm_source=haikudeck&utm_medium=referral&utm_campaign=api-credit



“Maar Mathias, wij hebben wel 
SuccessFactors/Workday/Moodle 
hé. En SharePoint. En Yammer.”

(Anoniem, aanwezig hier in de zaal)

cc: Stefano Pollio - https://unsplash.com/@stefanopollio?utm_source=haikudeck&utm_medium=referral&utm_campaign=api-credit



• Ons ‘jaren-90-LMS’
• Onze ’1-uur-durende-

eLearningmodules’
• Onze ’97-keer-klikken-om-te 

solliciteren-tool’
• Onze ‘via-mail-lopende 

verlofaanvragen’
cc: Stefano Pollio - https://unsplash.com/@stefanopollio?utm_source=haikudeck&utm_medium=referral&utm_campaign=api-credit

TECHNOLOGIE IS…



• Verkoper komt langs
• Gooit enkele buzzwords in de mix
• Belooft snelle implementatie en 

schitterende features
• Wij zijn verkocht!

cc: Stefano Pollio - https://unsplash.com/@stefanopollio?utm_source=haikudeck&utm_medium=referral&utm_campaign=api-credit

AANKOOPPROCES



• Verkoper komt langs
• Wij zijn overtuigd
• We halen IT en aankoop 

aan boord
• En ‘t is om zeep…

cc: Stefano Pollio - https://unsplash.com/@stefanopollio?utm_source=haikudeck&utm_medium=referral&utm_campaign=api-credit

OF, OPTIE 2



“Ge gaat toch niet weer een 
negatief verhaal brengen hé?” 

 
(Winston Wolfe entourage)

cc: Stefano Pollio - https://unsplash.com/@stefanopollio?utm_source=haikudeck&utm_medium=referral&utm_campaign=api-credit



A STORY ABOUT 
HEROES!

cc: Gabriel Bassino - https://unsplash.com/@gabrielbassino?utm_source=haikudeck&utm_medium=referral&utm_campaign=api-credit



De nederigheid zelve



There's no I in team, but...

cc: arnold | inuyaki - https://www.flickr.com/photos/58819758@N00





MACGYVER?

• Richard Dean Anderson
• TV-serie (oa. op VTM)
• Problem-solver pur sang

cc: nikki g - https://www.flickr.com/photos/56269141@N00



1. Problemen? Neen, 
kansen!

cc: Xurxo Martínez - https://www.flickr.com/photos/73637077@N00



MACGYVER?
• Geen geweld/geweren
• Zeer brede interesse
• Vriend van iedereen
• Zwitsers zakmes

cc: Xurxo Martínez - https://www.flickr.com/photos/73637077@N00



2. Improviseer met je 
zakmes!

cc: roland - https://www.flickr.com/photos/35034347371@N01



ZAKMES
• xAPI – LRS?
• Algoritmes? 
• VR/AR?
• Games?
• Mobile?
• Chatbots?
• ...

cc: roland - https://www.flickr.com/photos/35034347371@N01



3. Durven

cc: Xurxo Martínez - https://www.flickr.com/photos/73637077@N00

3, Durf!



DURVEN?

• "Don't worry, be crappy"
• Ga onder de radar
• Bouw je business case op

cc: Xurxo Martínez - https://www.flickr.com/photos/73637077@N00



“Jij hebt makkelijk praten”
cc: roland - https://www.flickr.com/photos/35034347371@N01



HOE?
• 1/2e dag ’deuren toe’
• Lezen, lezen, lezen
• Technologie exploreren
• Tools checken
• Ervaringen delen
• Vragen stellen

cc: roland - https://www.flickr.com/photos/35034347371@N01



“Maar ik ben naar hier 
gekomen voor use cases en 

voorbeelden”

cc: Stefano Pollio - https://unsplash.com/@stefanopollio?utm_source=haikudeck&utm_medium=referral&utm_campaign=api-credit



cc: Stefano Pollio - https://unsplash.com/@stefanopollio?utm_source=haikudeck&utm_medium=referral&utm_campaign=api-credit

VOORBEELDEN

• Manual.to (BE) 
• Proceedix (BE)
• KnowledgeFlow (BE)
• Qurve (BE)
• PlayItSafe (BE)



cc: Stefano Pollio - https://unsplash.com/@stefanopollio?utm_source=haikudeck&utm_medium=referral&utm_campaign=api-credit

VOORBEELDEN

• MySkillCamp (BE)
• Radix (BE)
• Kazi (BE)
• Officient (BE)
• Winston Analytics (BE)



Vragen?

cc: nikki g - https://www.flickr.com/photos/56269141@N00

3. Durven

We zouden allemaal meer 
als MacGyver moeten zijn!




