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Dit artikel onderzoekt de sociale gevolgen van platformwerk op 

het vlak van werk en werkgelegenheid. Eerst beschrijven we wat 

we bedoelen met ‘platformwerk’ en presenteren we enkele feiten 

en cijfers. Vervolgens gaan we in op enkele belangrijke implica-

ties. Deze implicaties vragen om de naleving van het recht van 

werknemers op collectieve onderhandelingen, ‘voice’ en werkne-

mersvertegenwoordiging als manieren om hun sociale bescher-

ming uit te breiden.

Wat is platformwerk? Feiten en 
cijfers

Ongeveer tien jaar geleden zijn Amerikaanse on-
line platforms die het aanbod van en de vraag naar 
betaalde arbeid matchen op de Europese markt 
gekomen. Sindsdien is het aantal platforms, werk-
nemers, klanten en taken binnen Europa gestaag 
toegenomen. Arbeidsplatformen kunnen worden 
gedefinieerd als digitale netwerken die op een al-
goritmische manier transacties van arbeidsdiensten 
coördineren (Lehdonvirta, 2018; Vallas, 2019). Het 
platform biedt instrumenten om het aanbod van en 
de vraag naar arbeid samen te brengen (Graham & 
Woodcock, 2018), inclusief een applicatie, digitale 
infrastructuur en algoritmen voor het beheren van 
het werk (Srnicek, 2017; Griesbach, Reich, Elliott-
Negri, & Milkman, 2019). Er is echter geen sprake 
van een contractuele arbeidsverhouding met de 
werknemer. Platformwerkers gebruiken een app of 
een website om te matchen met klanten en leveren 
vervolgens een dienst in ruil voor geld. Het gaat 
om een breed scala aan diensten (of ‘gigs’), zoals 

koerierdiensten (bijvoorbeeld taxi-
chauffeurs en pizzabezorgers), 
het coderen en schrijven van pro-
ductbeschrijvingen, nieuwsgaring 
en dergelijke meer. Het kan gaan 
om ‘virtueel’ thuiswerken via een 
online platform, zoals Upwork of 
Clickworker, maar ook om het le-
veren van taxi- en koerierdiensten 
via een platform als Uber, Deliver-

oo, UberEats, of om het werken bij iemand anders 
thuis voor een platform zoals Helpling, Myhammer 
of Taskrabbit.

De aard van de relatie tussen de platformwerkers 
en het arbeidsplatform wordt vaak beschouwd 
als zelfstandige arbeid, freelance of on-demand 
werk. Hoewel het concept duidelijk is, bestaat er 
momenteel geen geaccepteerde standaarddefinitie 
van platformwerk (OECD, 2019a). Wanneer het 
werk zonder arbeidsrelatie wordt verricht, wordt 
platformwerk beschouwd als voorbeeld van ‘niet-
standaardwerk’ (Kilhoffer et al., 2020). Dat komt 
doordat er bij platformwerk, behoudens uitzonde-
ringen, meestal geen werkgever is die de platform-
werker instructies geeft in de traditionele zin, de 
verloning meestal per taak wordt betaald in plaats 
van als loon of salaris en omdat het werk op meer 
dan één platform kan plaatsvinden (Kilhoffer et al., 
2020). Platformwerk kan het hoofdberoep van een 
werknemer vormen, maar het kan ook gaan over 
incidenteel nevenwerk om het inkomen aan te vul-
len (OECD, 2019a). Werk dat wordt aangeboden op 
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digitale platforms kan incidenteel en tijdelijk werk 
zijn in de zin dat het geen vaste en stabiele ar-
beidsrelatie met het platform of de klant impliceert. 
Platformwerk gaat gepaard met variabele uren en 
biedt de werknemer weinig sociale bescherming 
en zekerheid omdat de werknemer buiten een ar-
beidsrelatie staat en zijn of haar taken afhankelijk 
zijn van de vraag op het platform en zijn of haar 
prestaties en reputatie. Bovendien kan er sprake 
zijn van betaling per stuk en ontbreekt het aan se-
rieuze mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling. 
De taken zijn typisch kort, tijdelijk en de werkuren 
zijn onvoorspelbaar.

Er zijn recent pogingen ondernomen om metingen, 
statistische instrumenten en methodologieën met 
betrekking tot arbeidsplatformen in kaart te bren-
gen (Riso, 2019). Toch is het tot nu toe vrij moeilijk 
om de omvang van digitale platformen te meten. 
Dat heeft verschillende oorzaken, waaronder het 
ontbreken van een definitie, de manier waarop ba-
nen in taken zijn versnipperd en het feit dat een 
deel van het platformwerk transnationaal gebeurt. 
Bovendien worden deze problemen nog verergerd 
door een gebrek aan administratieve overheidsdata 
en door de verschillende benaderingen in enquêtes 
(Eurofound, 2019; OECD, 2019a).

Uit de Eurobarometer-enquête 2016 (geüpdatet in 
2018) bleek dat er tussen landen grote verschillen 
bestaan in het aantal (volwassen) platformwerkers 
die een dienst hebben verleend met behulp van een 
platform. Volgens recente schattingen heeft 9% van 
de bevolking in Nederland en het Verenigd Konink-
rijk tot 22% van de bevolking in Italië, bijvoorbeeld, 
werk verricht via platforms (Huws, Spencer, Syrdal, 
& Holts, 2017). Volgens Lenaerts (2019) is in België 
de platformeconomie een relatief klein fenomeen. 
Ze trekt deze conclusie op basis van een ING-sur-
vey uit 2015, waarbij 14 829 personen in 15 landen 
werden ondervraagd, waaronder 1030 responden-
ten in België (ING International Survey, 2015).

De grootste en meest recente Europese enquê-
te over platformwerk, COLLEEM, bestreek bijna 
39 000 internetgebruikers in 16 lidstaten, in 2018 
(Urzì Brancati, Pesole, & Fernández-Macías, 2020). 
De enquête definieerde platformwerk als hoofd-
activiteit wanneer respondenten 50% of meer van 
hun inkomen verdienen via platforms en/of meer 
dan 20 uur per week werken via platforms. Geschat 

werd dat 1,4% van de respondenten in de bevraag-
de landen platformwerk verricht als hoofdactiviteit. 
Daarnaast deed nog eens 10% dat op verschillende 
niveaus van intensiteit en frequentie, naast ander 
werk. Platformwerkers kunnen zowel hoog- als 
laagopgeleiden zijn, maar ook jongeren (bijvoor-
beeld studenten) en ouderen (Huws et al., 2017). 
De typische Europese platformwerker is echter 
een jonge man met een diploma hoger onderwijs 
(Urzì Brancati et al., 2020; Pesole, Urzí Brancati, 
Fernández-Macías, Biagi, & González Vázquez, 
2018). Ondanks de gangbare opvattingen heeft een 
typische platformwerker waarschijnlijk een gezin 
en kinderen. Uit het onderzoek blijkt bovendien 
dat er een aanzienlijke heterogeniteit bestaat tussen 
de landen. Ongeacht de leeftijd hebben platform-
werkers doorgaans minder jaren ervaring op de 
arbeidsmarkt dan de gemiddelde werknemer (Urzì 
Brancati et al., 2020; Pesole et al., 2018). Zij on-
dernemen zowel off- als onlineactiviteiten, microta-
ken als grotere projecten (Eurofound, 2018). Deze 
heterogeniteit komt ook tot uiting in de Belgische 
platformeconomie, waar verschillende soorten plat-
formwerk verschillende kenmerken en gevolgen 
hebben (Lenaerts, 2019). De heterogeniteit draagt 
ertoe bij dat het moeilijk is om in kaart te brengen 
wat de motivatie is van mensen die platformwerk 
verrichten.

Wat zijn de gevolgen van ‘gigs’ via 
arbeidsplatformen?

Implicaties voor de organisatie van werk en de 
arbeidsmarkt

Arbeidsplatformen houden een aanzienlijke reorga-
nisatie in van de arbeids- en productieprocessen. 
Het resultaat is enerzijds een ‘loskoppeling van ta-
ken’ (unbundling of tasks), wat in feite een radicale 
verdieping is van de traditionele arbeidsdeling, die 
kenmerkend is voor het fordisme (Prassl, 2018). Het 
principe van arbeidsdeling suggereert dat arbeids-
specialisatie de productiviteit verhoogt en leidt tot 
een effectievere controle over het productieproces. 
Het combineren van verschillende en complemen-
taire taken in banen verhoogt de productiviteit van 
de werknemers en vergemakkelijkt de organisatie 
van de productie. Tot op heden werden de grenzen 
van de arbeidsspecialisatie meestal toegeschreven 
aan de aanwezigheid van transactiekosten en een 
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beperkte marktomvang. De opkomst van digitale 
arbeidsplatformen verandert de grenzen van taak-
specialisatie door de loskoppeling van taken te ver-
gemakkelijken. Dankzij de komst van cloud com-
puting geeft de toegenomen rekenkracht toegang 
tot een overvloed aan computeropslag en dataver-
zameling die, samen met bemiddeling door algorit-
men, een efficiënte verdeling van middelen en een 
consistente verlaging van de transactiekosten mo-
gelijk maken (Rosenblat & Stark, 2016). Bovendien 
kunnen digitale arbeidsplatformen de geografische 
grenzen van arbeidsmarkten verleggen en zeer effi-
ciënt werken op wereldschaal (Shapiro, 2020). Het 
vermogen van digitale platformen om tegen bijna 
geen kost miljoenen dienstverleners te poolen, met 
toenemende offshoring en uitbesteding van taken, 
kan leiden tot een nog verdere specialisatie van ta-
ken, wat nadelig kan zijn voor de werkgelegenheid.

Aan de andere kant kunnen arbeidsplatformen 
de ongelijkheden vergroten en de deur openzet-
ten voor discriminatie. Zo stelde de Amerikaanse 
sociologe Juliet Schor vast dat in gebieden met 
veel niet-witte inwoners de prijzen op platformen 
lager zijn, de inkomsten lager liggen en de waar-
dering lager is (Schor & Attwood-Charles, 2017). 
Een praktijkexperiment van Uber en Lyft vond dat 
chauffeurs klanten met Afrikaans-Amerikaans klin-
kende namen twee keer zo vaak annuleerden als 
klanten met wit klinkende namen en dat klanten 
met een Afrikaans-Amerikaanse naam langer moes-
ten wachten. Dezelfde studie vond dat vrouwen 
meer werden bedrogen via deze apps (Ge, Knit-
tel, MacKenzie, & Zoepf, 2016). Uit een studie van 
TaskRabbit bleek dat Taskers niet bereid waren om 
diensten te verlenen in gebieden met hoge con-
centraties niet-witte bewoners (Thebault-Spieker, 
Terveen, & Hecht, 2015). Het lijkt er dus op dat 
raciale ongelijkheden, in plaats van geëlimineerd 
worden, naar arbeidsplatformen worden verscho-
ven. Uit onderzoek bleek ook dat de discriminatie 
die op arbeidsplatformen ontstaat gevolgen heeft 
voor de platformwerkers, aangezien sommigen bij-
zonder kwetsbaar zijn, zoals jongeren, mensen met 
minder ervaring op de arbeidsmarkt en migranten 
(Eurofound, 2018).

Het is een bekend inzicht in de sociologie en de 
sociale wetenschappen in het algemeen dat jobs 
niet alleen contracten zijn voor het verlenen van 
arbeidsdiensten, maar eerder posities in de sociale 

structuur die toegang bieden tot middelen, identi-
teit en erkenning. Meer specifiek, in de woorden 
van Durkheim, zijn jobs een cruciaal anker van ‘or-
ganische solidariteit’, een systeem van representatie 
dat geworteld is in en een afspiegeling vormt van 
concrete sociale groepen. Wij zijn van mening dat 
de ontbinding van banen in geatomiseerde taken 
en de gevolgen daarvan voor ongelijkheid en dis-
criminatie, de cruciale rol van banen als anker van 
sociale structuur kunnen ondermijnen. Dit brengt 
ons bij de volgende sectie, waarin we de impli-
caties van digitale platformen voor de sociale be-
scherming en de arbeidskwaliteit onderzoeken.

Implicaties voor sociale bescherming en 
arbeidskwaliteit

Zoals eerder aangegeven is een belangrijk element 
van platformwerk de verschuiving van banen die 
ingebed zijn in organisatiestructuren naar banen 
gebonden aan individuen (of taken, dit wil zeg-
gen ‘gigs’) die via arbeidsplatformen worden aan-
geboden. Dit leidt tot enige bezorgdheid. Binnen 
de huidige welvaartssystemen zijn mensen het ge-
wend om hun inkomen veilig te stellen door mid-
del van ‘loonarbeid’ als traditionele basis van de 
arbeidsrelatie. Binnen de ‘platformmaatschappij’ 
(van Dijck, Poell, & de Waal, 2018) is dat niet meer 
het geval omdat mensen hun brood verdienen 
via een verscheidenheid aan inkomstenbronnen 
die voortkomen uit verschillende en gediversifi-
eerde taken. Aan de andere kant lopen werkne-
mers van arbeidsplatformen risico. Dat komt omdat 
het platform de neiging heeft zich te ontdoen van 
elke verantwoordelijkheid met betrekking tot ar-
beidsvoorwaarden. In de meeste gevallen worden 
platformwerkers die als zelfstandige werken niet 
gedekt door sociale rechten, waaronder sociale be-
scherming door middel van collectieve onderhan-
delingen en bijstand (Spasova, Bouget, Ghailani, & 
Vanhercke, 2019). Dat weerspiegelt de dubbelzin-
nigheid met betrekking tot de arbeidssituatie van 
deze werknemers, die vaak in de ‘grijze zone’ tus-
sen afhankelijke arbeid en zelfstandige arbeid val-
len. Onlangs stelde de OESO (OECD, 2019b, p.4) 
hierover dat “het correct indelen en het aanpakken 
van het foutief indelen van het statuut van plat-
formwerkers essentieel is. Dit moet verzekeren dat 
werknemers toegang krijgen tot arbeids- en soci-
ale bescherming, collectieve onderhandelingen en 
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levenslang leren”. Aangezien de gezondheids- en 
veiligheidsvoorschriften en de socialezekerheidsbij-
dragen doorgaans onder de verantwoordelijkheid 
van de platformwerkers vallen, mag bovendien 
worden verwacht dat zij in een goedkoper en flexi-
beler aanbod van arbeidsdiensten terechtkomen, 
wat gepaard gaat met onzekere omstandigheden. 
Dit wordt geïllustreerd in een aantal landen. Zo 
heeft de digitalisering deregulering in België be-
vorderd (Basselier, Langenus, & Walravens, 2018). 
Met name de ‘wet De Croo’ maakte het mogelijk 
dat officieel erkende platformen het zogenaamde 
‘peer-to-peer’-arbeidsstatuut voor transacties tussen 
individuen kunnen gebruiken. Dit hield in dat er 
voor diensten van burger aan burger geen belasting 
en socialezekerheidsbijdragen verschuldigd waren 
op jaarlonen onder de 6000 euro. Pas recent, na 
een beslissing van het Grondwettelijk Hof, werd 
de belastingvrije inkomstenregeling van de ‘wet De 
Croo’ afgeschaft en vanaf 2021 zal een belasting-
tarief van 10% gelden (Paelinck, 2020; Franke & 
Pulignano, 2020).

Het is echter moeilijk om onmiddellijk conclusies te 
trekken (Eurofound, 2019). De heterogeniteit van 
bedrijfsmodellen en mechanismen en de taken die 
door de verschillende platforms worden omarmd, 
kunnen de kwaliteit van werkgelegenheid en ar-
beidsomstandigheden van werknemers aanzienlijk 
en verschillend beïnvloeden. Ook Kilhoffer et al. 
(2020) beschouwen de heterogeniteit als centraal 
gegeven bij de beoordeling van platformwerk (zie 
ook Eurofound, 2018). Daarom heeft Eurofound 
(2019) een typologie van platformwerk opgesteld, 
gebaseerd op vijf elementen: 1) het vereiste vaar-
digheidsniveau (laag, gemiddeld of hoog) om de 
taak uit te voeren; 2) het soort van dienstverlening, 
die op locatie (persoonlijk) kan worden geleverd 
of online; 3) de omvang van de taken die micro 
of grotere projecten kunnen betreffen; 4) de wijze 
waarop taken worden toegewezen, die gebaseerd 
kan zijn op een beslissing van het platform, de 
klant of de werknemer; 5) de manier van matching 
tussen werknemer en klant (Eurofound, 2019). 
Waarschijnlijk mogen er slechtere gevolgen voor de 
jobkwaliteit en de arbeidsomstandigheden van de 
werknemers worden verwacht bij platformen die 
bemiddelen voor routinewerkzaamheden op locatie 
die door het platform worden bepaald en bij online 
gemiddeld geschoold ‘klikwerk’. Deze platforms 
lijken op een meer hiërarchische organisatievorm, 

omdat ze de neiging hebben om controle uit te oe-
fenen, deels door middel van algoritmen, en werk-
nemers te instrueren hoe ze het werk moeten uit-
voeren. Ze worden beschouwd als een ander soort 
platform dan deze die zich aan de marktzijde van 
het spectrum bevinden (bijvoorbeeld door de klant 
bepaald gemiddeld geschoold werk en door werk-
nemers geïnitieerd matig geschoold werk). Deze 
laatste fungeren als een instrument dat klanten en 
werknemers met elkaar verbindt, met beperkte tus-
senkomst in de eigenlijke dienstverlening en de 
kwaliteit van de baan. De verwijzing naar het vaar-
digheidsniveau maakt deze indeling zeer toepas-
baar. Gematigd geschoolde types van platformwerk 
trekken vaak werknemers aan die op zoek zijn naar 
wat extra inkomsten, waaronder soms ook profes-
sionals. Een van de redenen daarvoor kan de toe-
name van armoede onder werkenden zijn: terwijl in 
2007 ongeveer 8 procent van de werknemers in de 
EU het risico liep om in armoede te vervallen, be-
droeg dit percentage in 2014 bijna 10 procent. Ter-
wijl hoger onderwijs het risico op armoede onder 
werkenden vermindert, lopen zelfstandigen, vooral 
degenen die geen werknemers hebben, een groter 
risico (Eurofound, 2017).

Een traditioneel bedrijf kan niet concurreren met 
een bedrijf dat al zijn diensten uitbesteedt aan zelf-
standige platformwerkers, zeker niet wanneer het 
traditioneel bedrijf het minimumloon moet betalen. 
Daardoor lijkt in een vrije markteconomie zonder 
overheidsinmenging het traditionele organisatie-
model van industriële (arbeids)verhoudingen ge-
doemd te verdwijnen. Er is sprake van een toene-
mende rechtsonzekerheid over de regels die gel-
den in de digitale ruimte. Deze rechtsonzekerheid 
blijkt uit het feit dat voor veel digitale werknemers 
de precariteit zich ontvouwt op het continuüm tus-
sen betaald en onbetaald werk (Pulignano, 2019). 
Uit een onderzoek bij 1510 platformwerkers die op 
MTurk en CrowdFlower werken, bleek dat (1) een 
laag loon een probleem is voor de werknemers en 
dat (2) een groot deel van de verklaring voor lage 
lonen het hoge percentage onbetaald werk is, dat 
vaak resulteert uit (3) een gebrek aan beschikbaar 
werk (Berg, 2016). Onbezoldigd werk binnen plat-
formwerk kan verschillende vormen aannemen 
(Pulignano, 2019). Zo kan het onder meer gaan om 
investeringen in materiële middelen die werkne-
mers zelf doen om te werken. Die investeringen 
omvatten bijvoorbeeld de aankoop van een fiets 
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voor koerierdiensten, maar ook het uitvoeren van 
voorbereidende activiteiten zoals het zoeken naar 
‘gigs’, het doorlopen van kwalificatietests en het 
natrekken van aanvragers. Men moet langer wer-
ken, vaak op niet-sociale werktijden, als manier 
om betaald werk veilig te stellen (Wood, Graham, 
Lehdonvirta, & Hjorth, 2019). Daarbij stellen de 
platformwerkers zich beschikbaar als en wanneer 
de markt daarom vraagt en betalen ze ‘vergoedin-
gen’ voor het gebruik van het platform. D’Cruz en 
Noronha (2016) stelden vast dat de werknemers 
van Upwork aanzienlijk onbetaald werk verrichten 
door ‘s nachts te werken. Deze bevinding relati-
veert het argument dat platformwerkers een zekere 
mate van discretie en autonomie kunnen behouden 
over hun plaats en tijd van werken in vergelijking 
met andere vormen van niet-standaardwerk (zoals 
tijdelijke werknemers in het algemeen en oproep-
krachten in het bijzonder) (Pesole et al., 2018). Au-
tonomie voor digitale werknemers kan de bloot-
stelling aan lage en onbetaalde activiteiten niet ver-
minderen, zeker niet wanneer dat onbetaald werk 
een voorwaarde is voor het verkrijgen van betaald 
werk. Bovendien hebben werknemers zonder alter-
natief werk (ongeveer 40 procent in de steekproef 
van Berg (2016) een gebrek aan sociale zekerheid 
die daaraan gekoppeld is.

De competitieve werkorganisatie, waarbij alle 
werknemers elkaars offertes kunnen bekijken, kan 
ook een bron zijn van neerwaartse druk op de lo-
nen van platformwerkers. Zo nemen programmeurs 
vaak deel aan door een bedrijf geleide ‘hackathons’1 
waar ze hun vaardigheden zonder compensatie en 
zonder enige eigendomsrechten op de producten 
die ze zelf maken, mobiliseren (Zukin & Papa-
dantonakis, 2018). Deelnemers aan platformgeba-
seerde bedrijven moeten veel tijd besteden aan het 
opzetten van een online aanwezigheid en moeten 
zich vaak langdurig inspannen om mee te dingen 
naar projecten, zonder enige zekerheid over de be-
loning (Aloisi, 2016; Ekbia & Nardi, 2017). Online 
platforms zoals Upwork, Freelancer en Amazon Me-
chanical Turk stellen individuen in staat om virtueel 
toegang te krijgen tot andere individuen op mon-
diaal niveau om specifieke problemen op te lossen 
en diensten te verlenen in persoon of op locatie 
(Eurofound, 2015). Het gebruik van platformstimu-
lansen waardoor de prijzen soms hoger of lager lig-
gen en het feit dat platforms soms shiften toewijzen 
aan offline werknemers die hen in staat stellen veel 

te werken en anderen minder, zijn andere aspec-
ten die de onvoorspelbaarheid beïnvloeden die ten 
grondslag ligt aan de arbeidsomstandigheden van 
platformwerkers (Eurofound, 2018).

Implicaties voor value creation en value capture: 
het business model

Omdat ze voor hun markttoegang afhankelijk zijn 
van wereldwijde platforms zijn platformwerkers 
sterk afhankelijk van het platform. Dat heeft gevol-
gen voor de value creation (waardecreatie) en de 
verdeling ervan over degenen die het grootste deel 
van het economische en sociale risico dragen, met 
inbegrip van de toegang tot sociale bescherming. 
Hoewel in de literatuur de dubbele rol van mon-
diale platforms als aanjagers van inclusie en onge-
lijkheid werd benadrukt (Schor & Attwood-Charles, 
2017), is er tot nu toe minder aandacht besteed aan 
het onderzoek naar ongelijkheid met betrekking tot 
bedrijfsmodellen die verband houden met digitali-
sering. Deze modellen worden mogelijk gemaakt 
door dezelfde krachten die de globalisering herde-
finiëren (Zysman & Newman, 2006). Ze zijn minder 
afhankelijk van vaste investeringen in markten en 
meer van het benutten van digitale connectiviteit 
en het faciliteren van de creatie van ecosystemen 
om over de grenzen heen uit te breiden. De digi-
tale connectiviteit genereert verschillende digitale 
platformen die substantieel divers zijn in de manier 
waarop werk en productie georganiseerd en ge-
structureerd worden. Zo zijn Google en Facebook 
bijvoorbeeld digitale platforms die zoekopdrachten 
en sociale media aanbieden, maar ze bieden ook 
een infrastructuur waarop andere platforms zijn ge-
bouwd. Amazon is een marktplaats, net als Etsy en 
eBay. Amazon Web Services biedt infrastructuur en 
tools waarmee anderen meer platformen kunnen 
bouwen. Airbnb en Uber gebruiken deze nieuw 
beschikbare cloud tools om diepe veranderingen af 
te dwingen in een verscheidenheid aan gevestigde 
bedrijven. Samen zorgen ze voor de reorganisatie 
van en een grote verscheidenheid aan markten en 
werkafspraken.

Het ecosysteem dat door elk platform wordt gecre-
eerd, is een bron van waarde en bepaalt de voor-
waarden waaronder gebruikers kunnen deelnemen 
(Foster, 2019). Wie ontvangt de waarde die wordt 
gecreëerd? Om deze vraag te beantwoorden, moet 



 OVER.WERK Tijdschrift van het Steunpunt Werk / Uitgeverij Acco • 2/2020 51

de verdeling van de risico’s en beloningen over de 
gebruikers van het platform worden onderzocht. Er 
zijn verschillende mechanismen die diverse gevol-
gen hebben voor de winstverdeling. Sommige plat-
forms stellen de eigenaar in staat om alle transacties 
te belasten, terwijl andere hun diensten te gelde 
te maken door middel van reclame. Er is ook wat 
Van Doorn en Badger (2020) dual value production 
noemen. Dat bestaat uit de geldwaarde die door 
de geleverde dienst wordt geproduceerd en die 
vervolgens wordt aangevuld met het gebruik en de 
speculatieve waarde van de data die voor, tijdens en 
na de levering van de dienst worden geproduceerd. 
Dat houdt verband met ‘dataficatie’ omdat platforms 
steeds meer gegevens verzamelen en verwerken 
om de prestaties, transacties, informele uitwisseling 
en activiteiten van allerlei gebruikers te kunnen vol-
gen en voorspellen (van Dijck et al., 2018).

Zo kunnen platformen het werk dat voorheen door 
traditionele werknemers werd gedaan, omzetten in 
taken die door aannemers worden uitgevoerd, of 
geheel nieuwe categorieën van werk creëren om 
waarde toe te eigenen. Het is de mate van afhanke-
lijkheid van de digitalisering van waarde creërende 
menselijke activiteit die value capture (waarde toe-
eigening) genereert. Bijvoorbeeld, Uber, Airbnb en 
Facebook maken winst op basis van menselijke in-
spanningen en de ‘activa’ van consumenten. Het 
voordeel van digitale platformen berust vaak op 
een trade-off tussen de praktijken van platformbe-
drijven en de regels waarmee gevestigde bedrijven 
werken, die bedoeld zijn om klanten, gemeen-
schappen, werknemers en markten te beschermen 
(Prassl, 2018).

Hoewel sommige platformen openstaan voor on-
dernemingskansen, zijn er vele andere die zich be-
wijzen als ‘winner-take-all’ markten, waarin slechts 
een of twee bedrijven overleven en de platformei-
genaar zich een royaal deel van de totale waarde 
die door alle gebruikers op het platform wordt 
gecreëerd, kan toe-eigenen. Belangrijker is echter 
dat naarmate de macht wordt gecentraliseerd, de 
platformeigenaar een virtuele monopolist kan wor-
den in dezelfde digitale markt. In dat geval kan 
de platformeigenaar de platformwereld uitknij-
pen. De vraag naar resultaten gaat echter verder 
dan de vraag of digitale platforms ondernemers of 
monopolisten voortbrengen. We moeten ons afvra-
gen of een samenleving die georganiseerd is rond 

platformeigenaren – die mini-ondernemers, aan-
nemers en platformwerkers die gigs uitvoeren en 
onderhouden – een nog ongelijkere samenleving 
voorspelt. Hangt het antwoord af van het karakter 
van platformen of van het beleid en de politiek van 
de platformeconomie? Dit brengt ons bij de kern 
van het volgende deel: het beleidsdebat.

Collectieve onderhandelingen en de 
stem van werknemers

Het debat over beleid is noch eenduidig, noch sim-
pel. Alle economische transformaties leiden tot ver-
storingen voor zowel de winnaars als de verliezers; 
maar wie de winnaar en wie de verliezer op de 
markt wordt, hangt af van wie kan deelnemen en 
onder welke voorwaarden. Zonder regels zijn er 
geen markten. Hoe kan het beleid regels voor de 
arbeidsmarkt stimuleren die innovatie vergemakke-
lijken, werknemers beschermen en een fatsoenlijk 
en duurzaam leven voor de burgers bevorderen? 
De rechten van werknemers, met inbegrip van col-
lectieve onderhandelingen en sociale bescherming, 
en de vertegenwoordiging van werknemers die 
actief zijn op digitale arbeidsplatformen, zijn hier 
belangrijke kwesties.

Omvattende structuren voor collectieve onderhan-
delingen kunnen een instrument zijn dat platform-
werkers in staat stelt zichzelf te beschermen. Plat-
formwerkers hebben te maken met ongelijke on-
derhandelingsmacht. Door middel van collectieve 
onderhandelingen kunnen werknemers die via digi-
tale platformen werken wellicht enige onderhande-
lingsmacht krijgen. Daardoor kan de manier waarop 
de werkplek functioneert, veranderen, waardoor fat-
soenlijke werkomstandigheden worden bevorderd. 
Het arbeidsrecht aanvaardt dat veel werknemers 
die als zelfstandigen worden geclassificeerd, hoofd-
zakelijk of uitsluitend persoonlijk werk verrichten 
voor de platformen. Het mededingingsrecht is ech-
ter terughoudend om het standpunt te aanvaarden 
dat personen die in het arbeidsrecht als zelfstandi-
gen worden geclassificeerd, uitzonderingen op het 
toepassingsgebied van het recht zouden moeten 
krijgen. Daarom stellen Lianos, Countouris en De 
Stefano (2019) terecht dat collectieve overeenkom-
sten die betrekking hebben op werknemers, met in-
begrip van zelfstandigen die persoonlijke arbeid en 
diensten verrichten, moeten worden vrijgesteld van 
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de toepassing van het EU-mededingingsrecht wan-
neer zij tot doel hebben de minimumarbeidsvoor-
waarden en -omstandigheden te beschermen.

Het is belangrijk om in gedachten te houden dat 
collectieve onderhandelingen werknemers in staat 
stellen om een stem te krijgen en deel te nemen 
aan beslissingen over zaken die van invloed zijn op 
hun dagelijks leven. Daarom wordt het beschouwd 
als een fundamenteel mensenrecht. Er bestaan in 
Europa enkele initiatieven ter versterking van de 
onderhandelingsrechten van werknemers door 
vakbondsvertegenwoordiging. Zo hebben de vak-
bonden in België structuren gecreëerd voor de ver-
tegenwoordiging van freelancers en zijn ze actief 
op de sociale media. De Franse wet van 2016 gaf 
platformwerkers het recht om een vakbond op te 
richten of zich bij een vakbond aan te sluiten en om 
een staking te organiseren of eraan deel te nemen 
zonder dat dat negatieve gevolgen zou hebben 
voor hun contractuele relatie. In januari 2019 heeft 
de Oostenrijkse ’Union of Private Sector Employ-
ees, Printing, Journalism and Paper’ (GPA-DJP) haar 
lidmaatschap opengesteld voor platformwerkers. 
Hierdoor kregen zij toegang tot rechtsbescherming 
en advies. Iedereen lijkt het erover eens te zijn dat 
we de monopolistische tendensen van de digitale 
platformen op verschillende manieren moeten be-
strijden (Srnicek, 2017). De vraag is echter hoe we 
macht kunnen opbouwen tegen deze monopolis-
tische tendensen om de ‘democratie op het werk’ 
voor digitale werknemers te waarborgen. In België 
zijn er nieuwe instanties ontstaan die platformwer-
kers vertegenwoordigen. Een voorbeeld hiervan is 
‘Collectif des Coursier-e-s/KoeriersCollectief’, een 
zelfgeorganiseerd collectief van voedselbezorgers. 
Om te onderhandelen over de arbeidsomstandig-
heden organiseert het collectief bijeenkomsten 
en stakingen en onderhoudt het contacten met 
soortgelijke initiatieven in Europa. Hoewel de tra-
ditionele vakbonden niet ongevoelig zijn voor de 
behoeften van digitale werknemers, worden plat-
formwerkers vaak geholpen bij het organiseren van 
strategieën door onafhankelijke vakbonden, die 
capaciteit opbouwen om de belangen van digitale 
werknemers te verdedigen. Aan de andere kant 
worden ‘coöperatieve platformen’ – platformen die 
eigendom zijn van en gecontroleerd worden door 
de mensen zelf (zie Scholtz & Schneider, 2016)2 

– beschouwd als wenselijke en plausibele oplos-
singen. Toch kunnen de traditionele problemen 

van coöperaties (bijvoorbeeld de noodzaak van 
zelfexploitatie  onder kapitalistische sociale verhou-
dingen) nog verergeren door het monopolistische 
karakter van platforms, de dominantie van netwerk-
effecten en de enorme middelen die achter deze 
bedrijven schuilgaan. Zelfs als al zijn software open 
 source zou worden gemaakt, zou een platform als 
 Facebook bijvoorbeeld nog steeds het gewicht van 
zijn bestaande data, netwerkeffecten en financiële 
middelen hebben om elke coöperatieve rivaal te 
bestrijden.

Platformwerkers zijn risicomijdend, hebben slechts 
beperkte toegang tot de financiële- en verzeke-
ringsmarkten en omdat ze direct afhankelijk zijn 
van hun arbeid om te overleven, kunnen ze hun 
risico’s niet diversifiëren of individueel onderhan-
delen over hun voorwaarden. Ze hebben dus te 
lijden onder oneerlijke of onrechtvaardige con-
tractvoorwaarden, net als werknemers als er geen 
collectieve onderhandelingen zouden zijn. Wat de 
efficiëntie betreft, zijn de wetten voor collectieve 
onderhandelingen bedoeld om arbeidsconflicten 
(die nadelig zijn voor efficiëntie) te beperken. We 
hebben te maken met dezelfde situatie bij de plat-
formwerkers. In veel delen van de wereld ontstaat 
collectieve actie tegen digitale platformen. Platform-
werkers kunnen zich organiseren en zijn bereid 
om actie te ondernemen. Hoe de actieruimte voor 
platformwerkers wordt gekaderd, is echter minder 
duidelijk, aangezien offline werknemers meer ge-
neigd zijn zich te organiseren dan online werkne-
mers (Tassinari & Maccarone, 2020, 2017; Vandaele, 
2018). Van oudsher vindt actie in organisaties plaats 
binnen een context die wordt gekenmerkt door 
verschillende, maar onderling afhankelijke actoren, 
die een manier vinden om gezamenlijk actie te fra-
men (Fligstein, 2001). Een van deze actoren is de 
staat. Het was na de tweede wereldoorlog, door de 
overheidsregulering van arbeidsverhoudingen, dat 
belangrijke voordelen zijn gecreëerd voor arbeiders 
en beroepen in hun verschillende onderhande-
lingsposities (Burawoy, 1985). Op dezelfde manier 
stellen we dat de rol van de overheid en het over-
heidsbeleid vandaag de dag net zo cruciaal kunnen 
zijn als die van collectieve onderhandelingen.

Valeria Pulignano 
KU Leuven
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Noten

1. Een hackathon (ook wel hackdag of hackmarathon ge-
noemd) is een ontwerpevenement waarbij computerpro-
grammeurs en anderen die betrokken zijn bij software-
ontwikkeling, waaronder grafisch ontwerpers, interface-
ontwerpers, projectmanagers en domeinexperts, intensief 
samenwerken aan softwareprojecten.

2. Een voorbeeld hiervan is de coop-movement in de VS: 
https://www.thenews.coop/144241/topic/technology/fi-
re-the-bosses-platform-co-ops-set-out-their-radical-stall/
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