
Onmisbaar: aanpassings

D
e corona-uit-
braak legt een
grootdeel van
deeconomie
lam,maar levert
tegelijkertijd

nieuwekansenenmogelijkheden.
Zogingen restaurantshunmaal-
tijdenaanhuisbezorgen, stapten
scholenover oponline lesgevenen
werder vergaderd via Zoom,Mi-
crosoft Teamsof Skype.Maar lang
voordathet coronavirusdekop
opstak, zoemde indehr-wereld
en ingroteorganisatiesde term
AdaptabilityQuotient (AQ) al rond,
simpel vertaald als: het vermogen
je aan tepassen.Opdewerkvloer
is deze eigenschap van steeds
groterewaarde− en inde toekomst
zelfs onmisbaar, zo voorspellen
deskundigen.
Datheeft alles temakenmetde

snelle technologische endigitale
ontwikkelingen vandeze tijd.
Volgens trendwatcherChristian
Kromme, als adviseurbetrokken

DoorAlicevanEssen

bij innovatieve start-ups,moeten
weonsdekomende jarenopma-
ken voor grote veranderingen. In
zijn internationalebestsellerGo
Digital, StayHumanbeschrijft hij
hoe, doorde snelle ontwikkelin-
genophet gebied vankunstmatige
intelligentie, veel vanonswerk
door computers en robots gedaan
zalworden.Bestaandebanen
verdwijnenennunogonbekende
banenzullenontstaan.Krommes
boodschap: omarmde technolo-
gie,wantdigitale vaardigheden
blijvenbelangrijk,maar zachte,
menselijke vaardighedenals em-
pathie ennieuwsgierigheid gaan
het verschilmaken.
Daarnaastwaarschuwthij dat

onshuidigeonderwijssysteem
niet aansluit opdeze snel veran-

Indicator voor
succes: het
vermogennieuwe
vaardigheden
te leren.

Alshet coronavirus iets duidelijkheeft
gemaakt, is hetwel dat ingrijpende
veranderingenvragenomdirect
aanpassingsvermogen. Tijd omte
werkenaan jeAdaptibilityQuotient,
denieuwste vormvan intelligentie.

vermogen
derendewereld, omdathet altijd
gerichtwasophet leren vaneen
vak. Je leerde jarenlangeen vak,
omdat vervolgensde rest van je
levenuit te oefenen.Totnu toe
wasdit prima, aldusKromme,het
heeft onsgebrachtwaarwenuzijn.
Maar tegenwoordigwerkthetniet
meer,wanthetbetekentdat jeniks
anders kunt endatmaakt je in-
flexibel.OmJonasPrising, ceo van
uitzendbureauManpower,maar te
citerenuit het onderzoeksverslag
SkillsRevolution2.0: ‘Indezedigi-
talewereld is een schooldiploma
geengarantie voor succes. Succes
draait veelmeeromdebereidheid
continunieuwe vaardigheden te
ontwikkelen.’

Altijd blijven leren
In eenonlangs verschenen rapport
van IBMbenadrukthet software-
bedrijf dat er eennieuwberoep
opwerknemerswordt gedaan:
levenslangblijven leren.Omop
toekomstige en voortdurende ver-
anderingen in tekunnenspelen,
zullen indekomendedrie jaar in
deontwikkelde economieënmeer
dan120miljoenwerknemersop-
nieuwopgeleidofbijgetraindmoe-
tenworden.Endat zal niet genoeg
zijn,waarschuwt IBM,want er zal
telkensbehoefte zijn aanandere
vaardigheden,wat voortdurend
bijlerennoodzakelijkmaakt.
Creativiteit is volgensDaniella

Zwaaf, partnerbij Perpetuum
Organisatieontwikkeling, een van

dienieuwe vaardigheden.Net als
kritischdenken, problemenkun-
nenoplossen, samenwerkenen
het vermogende juiste informatie
te vinden.Bovendienmoet je vol-
genshaar continunagaan: iswat
ikhebgeleerdofhoe ikmijnwerk
uitvoernog relevant?
Zwaafpast dit principeook

zelf toe: ‘Dehuidige coronacrisis
dwingt onsoverhet trainersvak
na tedenken.Komenwe inde
toekomstnogwel fysiek, in grote
groepen, bij elkaar?Onze trai-
ningen vragenominteractie,wij
onderzoekennuofwedieonline
kunnenaanbieden. Ik vinddit
uitdagend,maar veelmensenas-
sociëren veranderingmet verlies.
Dat klopt,want jemoet afscheid
nemenvansommigedingen,
maaruiteindelijkbrengt een
veranderingnieuwekansenen
mogelijkheden.’

Laat zekerheden los
Veranderingenzijnonvermijdelijk
enhorennueenmaalbij het leven,
vindtNatalie Fratto. Als investeer-
derbijGoldmanSachsheeft ze een
pot van500miljoendollar tothaar
beschikkingomte investeren in
start-ups. Afgelopen jaarbeoor-
deelde ze273 start-ups:wiehad
demeestepotentie omgroot te
worden? ‘Simpel’, vertelt ze inhaar
TEDTalk. ‘Ik kijk slechtsnaar één
eigenschap:hoe reageert iemand
opveranderingen?Waren vroeger
IQofEQbepalend,nu isdatAQ.’

Determkomtuitde IT-
wereld,als tegenhanger
vanhardskills (technische
vaardigheden).Soft skills
zijn sociale, communi-
catieveenemotionele
vaardigheden.

Empathie ishet vermo-
gen je in te leven inde
gevoelens en situatie
vaneenander.Zokun je
empathieontwikkelen:

Lees literatuuromje te
verplaatsen indewereld
vananderen.

Verdiep je in je eigen
gevoelens, zodat jedie
vananderenbeter snapt.

Stel openvragen.

Staopenvoorkritiek.

Denknavoordat je
iets zegt.

Neemde tijd voor
iemand.

Oordeelniet te snel.

‘Mensen associëren verandereringenmet
verlies. Dat klopt, jemoet afscheid nemen’

WATZIJN
SOFTSKILLS?

WERKAANJE
EMPATHIE
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Aanpassingsvermogen is een vorm
van intelligentie, vindt ze, en is
vooronsallemaal vanbelang.
‘Wewordengeconfronteerdmet
meer veranderingendanooit
tevoren.Datdwingt onzehersenen
sneller te reageren.’
Omte testenhoehet zitmet

iemandsAQstelt ze ‘wat als’-
vragen.Bijvoorbeeld:wat zou
jedoenals erdoor eenhittegolf
geenenkele klantnaar jewinkel
komt?Dematewaarin je je kunt
inleven inmogelijke scenario’s en
debereidheid alleswat jeweet te
overschrijvenmetnieuwe infor-
matie, laten volgenshaar iemands
aanpassingsvermogenzien.
Volgens socioloogencoach

BennoDiederiks, die samenmet
voormalig keeperHans vanBreu-
kelenhetmanagementboekMaak

je comeback schreef, heeft AQalles
metdurven temaken. ‘Als je alle
zekerhedendurft los te laten, ont-
staat er ruimteomteonderzoeken
wat jou intrinsiekmotiveert,waar
je ambitie ligt –dáár liggende
mogelijkheden.’Mensenmoeten
zelf deurgentie voelen te verande-
ren, zegtDiederiks, endat is bijna
altijd in tijden vanonzekerheidof
tegenslag.
OokZwaaf roeptmensenop

zelf in actie te komen. ‘Ganiet
zittenwachten tot deorganisatie
een verandertraject initieert.Doe
aanpersonal branding.Breng in
kaartwie jebent,waarvoor jij uit
bedkomten vertaal datnaarde ta-
lentenen vaardighedendie je een
werk- of opdrachtgever tebieden
hebt.Deze tijd vraagt omeigen
verantwoordelijkheid.’❑

‘Wacht niet tot de organisatie
een verandertraject initieert’
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