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tot groeiende vaardigheidstekor-
ten en mismatches op de arbeids-
markt. Onderwijs en beroepsop-
leiding hebben in dit kader een 
belangrijke rol te vervullen.

In deze context heeft de Commis-
sie Werkgelegenheid en Sociale 
Zaken van het Europees Parlement 
voor haar jaarlijkse werkplanning 
2015 een lange briefingnota ver-
zocht. Deze briefingnota had tot 

doel de impact te analyseren van digitalisering op 
(1) het scheppen en het verlies van banen in ver-
schillende sectoren, (2) veranderende arbeidsom-
standigheden (mogelijke veranderingen in de aard 
van de arbeidsrelaties en werkvormen; mogelijke 
impact op de gezondheid en de veiligheid van de 
werknemers) en (3) huidige en toekomstige vaar-
digheidsvereisten.

Voor deze briefingnota hebben wij uitvoerige litera-
tuur- en gegevensbronnen over de impact van di-
gitalisering op de arbeidsmarkt geraadpleegd, aan-
gevuld met interviews met relevante stakeholders 
op EU-niveau.

Digitale kloof tussen de lidstaten

Zowel in de bedrijfswereld als in het privéleven 
manifesteert digitalisering zich als een motor van 

In zijn openingstoespraak in het Europees Parlement op 15 juli 

2014 stelde de Voorzitter van de Europese Commissie Jean-Clau-

de Juncker dat ”by creating a connected digital single market, 

we can generate up to € 250 billion of additional growth in 

Europe in the course of the mandate of the next Commission, 

thereby creating hundreds of thousands of new jobs, notably for 

younger job seekers, and a vibrant knowledge-based society’’. Uit 

dit citaat blijkt de enorme impact die de digitale eengemaakte 

markt kan hebben op de arbeidsmarkt en op de samenleving in 

haar geheel.

Hoe dan ook, de gestage en verwachte impact van 
digitalisering en de digitale eengemaakte markt 
houdt in termen van werkgelegenheidsdynamiek 
niet alleen kansen maar ook uitdagingen in. Ook al 
zijn de netto-effecten van digitalisering op de werk-
gelegenheid onduidelijk, banenverlies in sommige 
sectoren is onvermijdelijk. Digitalisering brengt ook 
aanzienlijke veranderingen van de arbeidsomstan-
digheden met zich mee. De traditionele werkge-
ver/werknemer relaties komen onder druk te staan. 
Dat betekent dat digitalisering een ingrijpende re-
organisatie van de arbeidsmarkt vereist. Ten slotte 
zijn voor de veranderbanen andere vaardigheden 
vereist. Het groeiend belang van ICT-vaardigheden 
voor elke burger is onmiskenbaar, maar digitalise-
ring bevordert ook de vraag naar gespecialiseerde 
werknemers met sterke sociale en cognitieve vaar-
digheden. Een dergelijke ontwikkeling kan leiden 
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verandering. Na de industriële revoluties veroor-
zaakt door de stoommachine, staal, elektriciteit en 
petrochemie, verandert deze nieuwe ‘universele 
technologie’ niet alleen wat wij produceren, maar 
ook hoe wij produceren en hoe wij dat als samen-
leving organiseren.

Het volgende citaat van de Europese Commissie il-
lustreert duidelijk dat digitalisering niet een louter 
ICT-fenomeen is, maar zich heeft ontwikkeld tot 
een technologische trend met een impact op de 
samenleving in haar geheel.

“Digitalisering heeft niet alleen onze econo-
mie maar ook ons dagelijks leven veranderd, 
een proces dat al minstens twintig jaar aan de 
gang is en dat naar verwachting nog niet over 
is. Hoewel digitale technologie ooit een niche-
markt was voor deskundigen, heeft die zich 
ontwikkeld tot een universele technologie die 
alle sectoren van de economie en de samenle-
ving beïnvloedt.”

In dit artikel beperken we ons dan ook niet tot een 
enge invulling van digitalisering als een ICT-revo-
lutie, maar als een maatschappelijke ontwikkeling.

Deze brede visie op digitalisering zit ook deels 
vervat in de Digital Economy and Society Index 
(DESI), opgesteld door de Europese Commissie. 
Deze index verzamelt relevante indicatoren van 
Europa’s digitale prestaties in het kader van de Di-
gitale Agenda voor Europa.

De vijf dimensies van de DESI-index geven een 
duidelijk overzicht van een aantal cruciale aspecten 
van digitalisering:
 – Connectiviteit: deze dimensie verwijst hoofdza-
kelijk naar de uitrol van de breedbandinfrastruc-
tuur.

 – Menselijk kapitaal: deze dimensie dekt de ver-
eiste vaardigheden om de digitale samenleving 
ten volle te benutten. Deze vaardigheden kun-
nen gaan van basisgebruikersvaardigheden voor 
dagelijkse online functionaliteiten tot gespecia-
liseerde vaardigheden ter bevordering van pro-
ductiviteit en economische groei.

 – Internetgebruik: deze dimensie verwijst naar de 
verschillende soorten online activiteiten van de 
gebruikers.

 – Integratie van de digitale technologie: deze di-
mensie meet de digitalisering van de bedrijfswe-
reld.

 – Digitalisering van de overheidsdiensten: deze 
laatste dimensie duidt de mate van digitalisering 
van de overheidsdiensten aan (bijvoorbeeld E-
government).

Deze vijf dimensies weerspiegelen het brede toe-
passingsgebied van de digitale prestaties, gaande 
van infrastructuuraspecten, vaardigheidsniveaus, 
consumptie tot de impact op de bedrijfssector en 
de overheidssector. Binnen dit brede toepassings-
gebied blijkt tussen de EU-lidstaten ook een ver-
schillende mate van digitalisering te bestaan. Figuur 
1 geeft een indicatie van de grote verscheidenheid 
van de digitale integratie tussen de landen onder-
ling.

De ontwikkelingen en de integratie van digitali-
sering binnen de Europese Unie vertonen sterke 
onderlinge verschillen tussen de lidstaten. Dit be-
tekent dat ook de impact van digitalisering op de 
arbeidsmarkt niet in alle lidstaten dezelfde is. Hoe-
wel er reeds een zekere convergentie is opgetreden 
tussen de lidstaten in de afgelopen jaren, toont fi-
guur 1 nog steeds significante onderlinge verschil-
len binnen de Europese Unie. De best presteren-
de landen (Scandinavische landen en Nederland) 
worden gezien als wereldleiders in digitalisering. 
Sommige Zuid-Europese landen en nieuwe lidsta-
ten zijn echter op achtervolgen aangewezen. Bij 
de analyse van de impact van digitalisering op de 
arbeidsmarkt moet er rekening gehouden worden 
met deze digitale kloof.

Tegenstrijdige effecten op de 
werkgelegenheidsdynamiek

Digitalisering heeft uiteenlopende en vaak tegenge-
stelde effecten op de werkgelegenheidsdynamiek. 
Enerzijds bevordert digitalisering economische me-
chanismen zoals de ontwikkeling van nieuwe pro-
ducten en machines. Dit bevordert de productivi-
teit en het concurrentievermogen, wat op zijn beurt 
(kan) leiden tot het scheppen van nieuwe banen. 
De impact op het scheppen van banen per sector 
vertoont een grote variatie, afhankelijk van het ef-
fect van digitalisering op het businessmodel, op de 
potentiële klanten, op de productiekosten en op de 
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algemene organisatie. Deze indirecte effecten kun-
nen een positieve impact hebben op sectoren zoals 
retail en horeca. Het directe effect van digitalisering 
is meetbaar in de ICT-sector die naar verwachting 
zal groeien van 7,4 miljoen werknemers in 2012 tot 
7,9 miljoen in 2020.

Anderzijds kunnen digitalisering en de eraan gekop-
pelde automatisering bepaalde jobs geheel of gedeel-
telijk vervangen, wat dus tot banenverlies kan leiden. 
Recente onderzoeken schatten dat 35% tot 60% van 
de banen in de EU zou kunnen geautomatiseerd 
worden. Banen waarvoor middelhoge kwalificaties 
nodig zijn, zoals kantoorwerk, administratieve taken, 
productiearbeid en vervoer, lopen het grootste risico.

Digitalisering leidt ook tot een geografische ver-
schuiving van banen. Cloudtechnologie en automa-
tisering maken het gemakkelijker om opdrachten 
en taken te outsourcen, niet alleen naar opkomen-
de landen waar de loonkosten lager zijn, maar ook 
naar meer gespecialiseerde plaatsen en werkne-
mers. De impact tot nu toe mag echter niet worden 
overschat: uit onderzoek blijkt dat de algemene 

impact van het outsourcen van ICT-banen beperkt 
is tot 0,8% van het totaal ICT-banen dat in 2012 
verloren ging. Hetzelfde geldt voor crowdsourcing, 
een in Europa vrij nieuwe werkvorm die nog maar 
zelden wordt toegepast. Op termijn zou het ech-
ter wereldwijd een verplaatsing van banen kunnen 
faciliteren. Crowdsourcing biedt een ongekend po-
tentieel, aangezien bijna alle jobs gedeeltelijk op te 
splitsen vallen in door de crowd uitvoerbare taken.

Het netto-effect van digitalisering op de werkgele-
genheid blijft voer voor debat. Volgens de prognose 
van het European Centre for the Development of 
Vocational Training (Cedefop) zullen er tegen 2020 
netto zeven miljoen banen bijkomen. Het aandeel 
van digitalisering hierin is echter onduidelijk. Het is 
wel duidelijk dat digitalisering zal leiden tot andere 
types van jobs. De meeste nieuwe banen, geraamd 
op ongeveer 8,5 miljoen, zullen kennis- en vaar-
digheidsintensief zijn en hooggekwalificeerde ma-
nagement- en technische functies betreffen. Aan de 
andere kant van het vaardigheidsspectrum zal de 
vraag naar basisvaardigheden naar verwachting met 
ongeveer twee miljoen stijgen. Voor geschoolde 

Figuur 1.
DESI-  scores (EU-lidstaten, 2015)
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arbeiders wordt echter geanticipeerd op een banen-
verlies van meer dan vier miljoen. Veel van deze 
banen zullen vermoedelijk routinetaken betreffen 
die door nieuwe technologieën worden vervangen. 
Deze veranderingen wijzen op een risico van pola-
risatie op de arbeidsmarkt met een groeiende vraag 
in de hoge en lage segmenten en een stagnerende 
tot afnemende vraag in het middensegment.

Ingrijpende hervormingen van de 
arbeidsorganisatie

Digitalisering leidt tot ingrijpende hervormingen 
van de arbeidsorganisatie en de arbeidsrelaties. Dit 
leidt op zijn beurt tot micro-economische ontwik-
kelingen (op niveau van de bedrijven en indivi-
duen), maar ook tot macro-economische ontwik-
kelingen (op niveau van de arbeidsmarkt en de 
samenleving).

Op micro-economisch niveau hebben de werkne-
mers de vrijheid om te werken waar en wanneer 
ze willen. Jaren geleden, in het industriële tijdperk, 
was het werk ‘tijd- en plaatsgebonden’. Alle werk-
nemers moesten op dezelfde plaats en op dezelfde 
tijd aanwezig zijn om het werk uit te voeren. Met 
de smartphones, wereldwijde videoconferencing 
en cloudcomputing verdwijnen de grenzen en zijn 
aspecten van tijd en plaats steeds minder relevant. 
Werk is met andere woorden niet langer plaatsge-
bonden. Bijgevolg hebben werknemers een grotere 
vrijheid en flexibiliteit om van waar dan ook te wer-
ken, wat gunstige gevolgen heeft op het evenwicht 
tussen hun werk- en privéleven, maar ook op de 
tewerkstelling van personen die flexibele werkre-
gelingen wensen (vrouwen, oudere werknemers, 
maar ook personen met beperkte mobiliteit).

Digitalisering en werk dat niet tijd- en plaatsgebon-
den is, bevorderen ook nieuwe flexibele werkvor-
men en arbeidsrelaties, waaronder telewerk, freelan-
cing, crowdsourcing en werk in de deeleconomie.

Telecommuting of telewerken

Telecommuting of telewerken is een werkvorm 
waarbij de werknemer het werk buiten de kantoren 
van het bedrijf verricht. Dat is meestal thuis, maar 
kan ook op een andere plaats zijn (bijvoorbeeld 

Co-working, waarbij personen kantoorruimte de-
len). Bij telewerken houdt de werknemer contact 
met zijn collega’s en supervisor via communica-
tietechnologieën (bijvoorbeeld e-mail, telefoon, 
videoconferencing, enzovoort). Omdat telewerken 
nog vrij nieuw is, zijn nog maar weinig betrouw-
bare statistieken over deze werkvorm beschikbaar. 
Volgens de recentste gegevens van de EWCS (Euro-
pese enquête naar de arbeidsomstandigheden), be-
droeg in 2005 het aandeel telewerkers in de EU27 
gemiddeld ongeveer 7%, tegenover 5,3% in 2000. In 
vrijwel alle EU-lidstaten tekent telewerken een ge-
stage groei op. In juli 2002 werd de eerste Europese 
raamovereenkomst over telewerk gesloten, die be-
paalt dat telewerkers dezelfde algemene bescher-
ming genieten als andere werknemers. Deze over-
eenkomst legt de specifieke aspecten van telewer-
ken vast en wijst op gebieden die een bijzondere 
aandacht verdienen, zoals gegevensbescherming, 
privacy, uitrusting, gezondheid en veiligheid, ar-
beidsorganisatie, opleiding en collectieve rechten.

Freelancer of zelfstandige professional (iPro)

Digitale technologieën laten gefragmenteerde busi-
nessmodellen toe, omdat informatie tegen lagere 
kosten over lange afstanden en met ruime publieken 
kan worden gedeeld. Bijgevolg kunnen bedrijven 
voortaan deskundigen op verzoek werven en een 
flexibel personeelsbestand aanhouden in de vorm 
van zelfstandige werknemers en freelancers, om al-
dus op schommelingen te kunnen inspelen. Er zijn 
echter geen gegevens beschikbaar over het aantal 
freelancers apart van kleine zelfstandige bedrijven. 
Wat het aantal gepresteerde uren betreft, wordt bo-
vendien geen minimum toegepast om als freelancer 
te worden beschouwd. Uit een recent onderzoek uit-
gevoerd door Genesis Research blijkt dat 90% van 
freelancers meent dat zij als freelancer meer persoon-
lijke vrijheid genieten dan een traditionele werkne-
mer, en 69% meent zelfs dat het werk interessanter is. 
In sommige EU-lidstaten kampt deze werkvorm ech-
ter met een aantal problemen op het vlak van sociale 
bescherming, vooral in verhouding tot loontrekkers.

Crowdsourcing

Crowdsourcing is gebaseerd op online plat-
forms waar freelancers kunnen inschrijven op 
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aanbestedingen voor de uitvoering van werkop-
drachten. In vergelijking met outsourcing, waarbij 
een bedrijf of persoon wordt aangesteld om een 
werk uit te voeren, is crowdsourcing meer open en 
groepsgericht. Werknemers die over de nodige vaar-
digheid beschikken en het werk willen uitvoeren, 
kunnen deelnemen. Thans steunt crowdsourcing 
grotendeels op de gunning van een klein aspect 
van de opdracht aan elke werknemer. Individueel 
betreft het hoofdzakelijk kleine, onafhankelijk en 
homogene taken waarvoor geen hooggekwalifi-
ceerd vaardigheidsniveau nodig is. Met deze nieu-
we werkvorm kunnen gekwalificeerde werknemers 
steeds meer vervangen worden, door het werk in 
nog kleinere fracties op te splitsen en door werkne-
mers met zeer specifieke vaardigheden aan te trek-
ken. Hoewel crowdsourcing in Europa een groei-
ende trend aan het worden is, mag de impact ervan 
niet worden overschat. Wanneer het op arbeidsom-
standigheden aankomt, houdt crowdsourcing zowel 
kansen als risico’s in. Het belangrijkste risico schuilt 
in de afwezigheid van een regelgevend kader. Een 
ander risico is verbonden aan de lage lonen. Door 
de mondiale concurrentie kunnen werknemers ge-
makkelijk worden vervangen. Werknemers uit lan-
den met een gebrek aan sociale bescherming en 
lage lonen hebben een concurrentievoordeel en 
zetten de arbeidsomstandigheden onder druk.

Werkgelegenheid in de deeleconomie

Met de digitalisering van de economie is een nieuw 
businessmodel ontstaan, de deeleconomie. Dit mo-
del bestaat uit digitale online platforms waar klanten 
en producenten hun goederen, diensten en vaardig-
heden delen. De kern van de deeleconomie is per-
sonen met elkaar in contact te brengen om spullen 
van elkaar te huren of te gebruiken. Er bestaat geen 
duidelijke definitie van de deeleconomie en nog 
minder van de werkgelegenheid in de deelecono-
mie. In veel gevallen blijven de aard van de arbeids-
relatie en de rechtsvorm van de betrokken partijen 
onduidelijk, waardoor ze ook moeilijk kunnen wor-
den gevolgd. In een onderzoek uitgevoerd door Pri-
cewaterhouseCoopers verklaart 7% van volwassenen 
in de VS op deelplatforms te werken. Voor de EU 
zijn geen dergelijke gegevens beschikbaar. Doordat 
de aard van de arbeidsrelatie en de rechtsvorm van 
de betrokken partijen onduidelijk zijn, kunnen de ar-
beidsomstandigheden moeilijk worden beoordeeld.

Als conclusie kunnen we stellen dat voor deze 
nieuwe werkvormen nog geen duidelijke definities 
bestaan, wat de gegevensverzameling en het toe-
zicht erop bemoeilijkt.

Werken wanneer en waar men wilt, biedt mogelijk-
heden voor de combinatie arbeid-gezin, maar heeft 
ook een aantal negatieve neveneffecten en con-
fronteert bedrijven met nieuwe problemen inzake 
sociale bescherming, gezondheid en veiligheid:
 – Het risico bestaat erin dat “werken wanneer en 
waar men wilt” zich ontwikkelt tot een verplich-
ting van “altijd en overal werken”. Door het ge-
bruik van moderne informatie- en communica-
tietechnologieën verdwijnen de grenzen van het 
werk en ontstaat een nieuwe openheid in ter-
men van waar en wanneer het werk wordt uitge-
voerd en hoe het wordt georganiseerd. Volgens 
sommige experten houdt dit risico’s in op stress 
en burn-out, wanneer werknemers verplicht zijn 
of zich verplicht voelen om altijd voor het werk 
beschikbaar te zijn via e-mail en telefoon.

 – Arbeidsintensivering: Multitasking en informatie-
overlast leiden tot arbeidsintensivering.

 – Onduidelijke regelgeving: Sommige juridische 
kwesties inzake telewerk zijn nog niet volle-
dig opgelost, zoals de aansprakelijkheid van de 
werkgever voor ongevallen en installaties in het 
thuiskantoor. De regelgeving is nog onduidelij-
ker voor werkgelegenheid in de deeleconomie 
en crowdsourcing.

 – Gebrek aan sociale bescherming: De meeste 
nieuwe werkvormen kenmerken zich ook door 
een beperkte sociale bescherming, bijvoorbeeld 
crowdsourcing en werkgelegenheid in de deel-
economie ressorteren niet onder de nationale 
arbeidswetgeving en zijn niet gedekt door de 
fundamentele sociale rechten.

Op macro-economisch niveau leidt digitalisering tot 
de geleidelijke polarisatie van de werkgelegenheid 
in termen van werkautonomie en lonen. Banen zul-
len zich toenemend in de hoge en lage segmenten 
van de loonschaal en van de autonomieverdeling 
bevinden, met een daling van het aantal banen tus-
sen deze twee extreme polen.

Ontwikkelingen in de arbeidsomstandigheden op 
microniveau houden eveneens aanzienlijke uitda-
gingen in voor de socialezekerheidsmodellen van 
de EU-landen. De socialezekerheidsmodellen van 
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de meeste EU-landen werden ontwikkeld toen de 
arbeidsmarkt werd gedomineerd door mannelijke, 
voltijdse en vaste arbeidsovereenkomsten. Door 
digitalisering ontstaan nieuwe flexibele arbeidsre-
laties en atypische loopbaanmodellen (bijvoorbeeld 
freelancewerk). Beleidsmakers zullen sociale be-
schermingsregelingen op één lijn moeten stellen 
met de nieuwe flexibele arbeidsrelaties om aan alle 
soorten werknemers sociale bescherming te waar-
borgen.

Verschuiving in de vraag naar 
vaardigheden

De groeiende automatisering van bedrijfsprocessen 
zal de vraag naar gekwalificeerde werknemers op 
drie manieren beïnvloeden en zo de arbeidsmarkt 
polariseren. Ze beperkt vooreerst de vraag naar 
gemiddeld gekwalificeerde werknemers (medium-
skilled), terwijl bovendien wordt geanticipeerd op 
een daling van het aantal banen in de industrieën 
die traditioneel veel gemiddeld gekwalificeerde 
werknemers tewerkstellen. Anderzijds wordt een 
stijging verwacht in de vraag naar hooggekwalifi-
ceerde werknemers die de nieuwe technologieën 
beheersen en over de nodige expertise beschikken 
om de data te interpreteren die deze technologieën 
produceren. Er wordt ook een stijging verwacht van 
het aantal banen in hooggespecialiseerde industrie-
en die ICT-gerelateerde producten en diensten aan-
bieden, bijvoorbeeld met betrekking tot software 
of digitaal ondernemerschap. Ten slotte zal ook de 
vraag naar laaggekwalificeerde werknemers gesti-
muleerd worden door de groei van organisaties die 
laaggekwalificeerde diensten aanbieden, zoals app-
gebaseerde taxidiensten.

Op een dergelijke gepolariseerde arbeidsmarkt zul-
len gemiddeld gekwalificeerde werknemers hun 
vaardigheden moeten bijwerken om inzetbaar te 
zijn en voor hoger gekwalificeerde banen in aan-
merking te komen. Voorts zullen werknemers in 
toenemende mate over zowel algemene als gespe-
cialiseerde e-vaardigheden moeten beschikken om 
hun taken op het werk te vervullen en mogelijke 
productiviteitswinsten te benutten. Behalve e-vaar-
digheden zullen ook andere algemene vaardighe-
den zoals sociale intelligentie en computergericht 
denken steeds belangrijker worden om inzetbaar te 
zijn en te blijven.

Een groot gedeelte van de bevolking beschikt ech-
ter niet over de nodige basisvaardigheden om in 
deze nieuwe omgeving te werken. Uit gegevens 
van de Europese Commissie blijkt dat één op de 
twee werknemers in de Europese Unie over on-
voldoende e-vaardigheden beschikt, wat een groot 
probleem is, rekening houdend met het directe en 
positieve verband tussen e-vaardigheden en con-
currentievermogen. Bovendien wordt verwacht dat 
tegen 2020 het aantal knelpuntvacatures in ICT-ge-
relateerde sectoren tot 900 000 zal oplopen, terwijl 
e-vaardigheden ook in andere sectoren en beroe-
pen nodig zijn, net als bij het zoeken naar werk. 
Het zijn juist de laagst gekwalificeerde personen 
die het minst bereid zijn om hun ICT-vaardigheden 
op te krikken en die het hardst door de verstorin-
gen op de arbeidsmarkt zullen worden getroffen.

Bovendien zullen de jobmatching- en wervingspro-
cedures steeds meer digitale tools gaan gebruiken, 
een ontwikkeling die voor oudere werkzoekenden 
en laaggekwalificeerde werklozen met beperkte e-
vaardigheden een belangrijke hinderpaal kan zijn.

De nodige nieuwe vaardigheden vereisen een her-
vorming van het traditionele beroepsonderwijs en 
levenslang leren, om meer algemene en specifieke 
digitale vaardigheden, maar ook nieuwe leermo-
dellen te verstrekken. Door de snel veranderende 
aard van geavanceerde ICT zijn opleidingen op de 
werkplek ter aanvulling van het formele onder-
wijs almaar belangrijker om de vaardigheden van 
de werknemers bij te werken. Daarnaast is het es-
sentieel STEM-opleidingen te bevorderen om in de 
groeiende knelpuntvacatures te voorzien van onde-
re andere ICT-deskundigen, gezondheidswerkers, 
wetenschappers en ingenieurs. Bovendien zal digi-
talisering ook de traditionele onderwijs- en oplei-
dingsmethoden uitdagen. E-leren, webgebaseerd di-
dactisch materiaal, leren op afstand, online universi-
teiten en programma’s zijn wegen om studenten en 
werknemers flexibele leermodellen aan te bieden.

Europese en nationale maatregelen

Diverse initiatieven op Europees niveau ondersteu-
nen de ontwikkeling naar een digitale economie en 
samenleving. Om de mogelijkheden van digitalise-
ring voor het bedrijfsleven ten volle te benutten, 
investeert de Europese Commissie in de digitale 



166 OVER.WERK Tijdschrift van het Steunpunt Werk / Uitgeverij Acco  1/2016

economie door bijvoorbeeld digitaal ondernemer-
schap te ondersteunen. Bovendien focust de digi-
tale agenda voor Europa in de eerste plaats op de 
ontwikkeling van een digitale eengemaakte markt, 
met het oog op een slimme, duurzame en inclu-
sieve groei.

Deze maatregelen houden verband met de pijlers 
van de OESO’s Skills Strategy Framework, namelijk 
de ontwikkeling, de activering en het gebruik van 
vaardigheden. Op nationaal niveau worden ze met 
diverse maatregelen aangevuld die met minstens 
een van deze pijlers verband houden. De lidstaten 
bevinden zich in verschillende stadia van ontwik-
keling en het activiteitenniveau van het e-vaardig-
hedenbeleid vertoont aanzienlijke discrepanties 
tussen de lidstaten. Daarom zijn initiatieven zoals 
de Grand Coalition for Digital Jobs zo belangrijk, 
ter bevordering van goede praktijken via acties met 
een grote lokale impact, vooral omdat niet alleen 
de best presterende maar ook de laagst presterende 
lidstaten een ‘nationale coalitie’ hebben opgericht.

Beleidsaanbevelingen en 
aandachtspunten voor toekomstig 
onderzoek

Op basis van de belangrijkste resultaten en con-
clusies moeten de volgende beleidsaanbevelingen 
worden benadrukt:
 – Beleidsmakers moeten beseffen dat in termen 
van banenverlies door digitalisering, de lage en 
mediane inkomens het grootste risico lopen. 
Daarom moeten verschuivingen in de vraag naar 
arbeid gedreven door digitalisering nauwlettend 
worden opgevolgd en maatregelen worden ge-
nomen ter ondersteuning van deze werknemers 
in de overgangsfase. Daarvoor zullen beroeps-
keuzebegeleiding en opleidingsprogramma’s 
verder moeten worden verbeterd zodat de lid-
staten aan de nieuwe behoeften van de arbeids-
markt kunnen voldoen.

 – Om de digitale kloof en groeiende discrepanties 
tussen de EU-lidstaten te vermijden, moeten in 
elke lidstaat de hervormingen van het traditione-
le beroepsonderwijs en levenslang leren nauw-
lettend worden opgevolgd en uitgevoerd.

 – Er is nood aan een gemeenschappelijke definitie 
van de verschillende nieuwe werkvormen (te-
lewerk, freelance werk, crowdsourcing), om ze 

nauwlettend te kunnen monitoren en hun impact 
op de arbeidsmarktstatistieken te beoordelen.

 – Nieuwe werkvormen zoals telewerk, freelance 
werk en crowdsourcing confronteren bedrijven 
en overheden met nieuwe problemen inzake 
sociale bescherming, gezondheid en veiligheid. 
Het wettelijk kader van deze verschillende werk-
vormen moet worden bestudeerd om te bepa-
len of het op specifieke gebieden moet worden 
bijgewerkt, zodat de werknemers dezelfde be-
scherming blijven genieten en de nieuwe werk-
vormen eveneens naar behoren zijn gedekt.

 – Beleidsmakers moeten hun sociale bescher-
mingsregelingen afstemmen op de nieuwe flexi-
bele arbeidsrelaties en aan alle soorten werkne-
mers sociale bescherming waarborgen.

 – Om de persoonlijke levenssfeer van de werkne-
mers te beschermen en geestelijke gezondheids-
problemen te voorkomen, moet de Europese ka-
derwetgeving aan werknemers het recht toeken-
nen om hun werktijden en vrije tijd duidelijk af 
te bakenen en mobiele communicatiemiddelen 
buiten de werktijden uit te schakelen.

Tot slot kunnen ook aandachtspunten voor verder 
onderzoek worden geformuleerd:
 – Het netto-effect van digitalisering op de banen 
in Europa is vooralsnog niet bekend en verdient 
verder onderzoek. Terwijl het vaststaat dat som-
mige sectoren baat zullen hebben bij digitalise-
ring en andere sectoren erbij zullen inboeten, 
blijft het netto-effect onduidelijk.

 – Werken wanneer en waar men wilt, biedt mo-
gelijkheden voor de ontwikkeling van werkne-
mersvriendelijke flexibiliteit, maar heeft ook een 
aantal negatieve neveneffecten. De mogelijke 
negatieve neveneffecten van de nieuwe werk-
vormen zijn nog onduidelijk en verdienen verder 
onderzoek.

 – Er is nood aan de verzameling en controle van 
gegevens over de nieuwe arbeidsvormen om 
hun impact op de arbeidsmarktstatistieken vast 
te stellen.
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