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OPDRACHT VAN DE HOGE RAAD VOOR DE WERKGELEGENHEID

De Hoge Raad voor de Werkgelegenheid, die werd opgericht op 22 december 1995, verstrekt
informatie en advies aan de federale regering, en meer bepaald aan de minister van Werk, de
voorzitter van de Raad. De missie van de Raad bestaat erin het werkgelegenheidsbeleid op te
volgen en de voorstellen te onderzoeken ter bevordering van de banencreatie. In dat verband
verstrekt hij onafhankelijke, beargumenteerde en vernieuwende analyses over de vroegere en
huidige situatie van de arbeidsmarkt, alsook over de toekomstige behoeften, teneinde de werking
ervan te optimaliseren. De werkzaamheden van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid passen
ook in het bredere kader van het werkgelegenheidsbeleid van de Europese Unie, meer bepaald
wat betreft de richtsnoeren voor de werkgelegenheid en de aanbevelingen van de Raad van de
Europese unie.
De Raad formuleert, in de mate van het mogelijke, concrete en realiseerbare aanbevelingen op
maat ter bevordering van de werkgelegenheid, rekening houdend met het algemeen belang en
met de specifieke kenmerken van de regionale arbeidsmarkten. Op die manier is hij in staat een
wezenlijke bijdrage te leveren aan de beleidsmakers op het vlak van de modernisering van de
organisatie van de arbeidsmarkt en haar aanpassingsvermogen aan de mondialisering, de nieuwe
technologieën, sociaaleconomische veranderingen en structurele en institutionele hervormingen.
De Raad is samengesteld uit arbeidsmarktdeskundigen uit de academische wereld,
overheidsinstellingen, de overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling en de private sector. De
leden worden benoemd op persoonlijke titel, op grond van hun deskundigheid en ervaring op het
vlak van werkgelegenheid en de arbeidsmarkt, en ze vertegenwoordigen dus niet de instellingen
die hen hebben aangesteld. Elf leden worden benoemd op voordracht van de federale minister
van Werk en tien leden worden aangesteld door de regeringen van de gewesten en van de
Duitstalige Gemeenschap: drie leden worden aangesteld door de Vlaamse regering, drie door de
Waalse gewestregering, drie door de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en een lid
wordt aangesteld door de regering van de Duitstalige Gemeenschap. Door deze samenstelling
vormt de Raad een uniek platform voor dialoog en uitwisseling van ideeën tussen het federale
niveau en de gewesten en gemeenschappen.
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Dankbetuiging en disclaimer

Het wetenschappelijk secretariaat dankt de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium (ADS)
en Eurostat voor het ter beschikking stellen van de microgegevens uit de enquêtes naar de
arbeidskrachten die in verscheidene hoofdstukken van het verslag worden gebruikt. De ADS en
Eurostat zijn niet aansprakelijk voor de uit die gegevens afgeleide resultaten en conclusies.
De in dit verslag gebruikte indicatoren en gegevens werden afgesloten op 21 juni 2016.

Een elektronische versie van dit verslag, evenals van andere publicaties van de Hoge Raad voor
de Werkgelegenheid, is te vinden op volgend adres:
http://www.werk.belgie.be/moduleTab.aspx?id=370&idM=163
Het DASHBOARD VAN DE ARBEIDSMARKT van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid, tot stand
gebracht in samenwerking met de Nationale Bank van België, stelt een geactualiseerd overzicht
voor van recente statistieken die kunnen geraadpleegd worden via onderstaande link:
https://www.nbb.be/nl/publicaties-en-onderzoek/statistische-ontwikkelingen-inzakewerkgelegenheid
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RECENTE ONTWIKKELINGEN OP EN VOORUITZICHTEN VOOR DE
ARBEIDSMARKT
ER

WERDEN

41 000

BANEN GECREËERD IN

VERWACHT, WAARVAN 43 000 DIT JAAR

1.

2015,

EN TEGEN

2018

WORDEN ER NOG

140 000

MEER

In 2015 kwamen er gemiddeld op jaarbasis netto zowat 41 000 nieuwe banen bij. De groei
deed zich zowel voor bij de loontrekkenden – 31 000 extra banen – als bij de
zelfstandigen - er waren 10 000 meer zelfstandigen dan in 2014. In overeenstemming met de
tertiarisering van onze economie, werd de grootste stijging opgetekend in de markt- en de
niet-marktdiensten. Ze werd niet alleen ondersteund door de economische groei, maar ook
door de daling van de loonlasten, ook al houdt de neerwaartse tendens aan in de industrie,
de bouw en, in mindere mate, de financiële activiteiten. In de bouwnijverheid wordt, in de
veronderstelling dat hetzelfde arbeidsvolume werd ingezet zonder het systeem van de
gedetacheerde werkenden, de impact van detachering op de werkgelegenheid in de sector
op ongeveer 36 000 voltijds equivalenten geraamd. De overheidssector, ten slotte, is niet
langer een groeimotor voor de werkgelegenheid. De begrotingsconsolidatie is daaraan niet
vreemd, ook al werd in 2015 nog een lichte stijging opgetekend (+ 1 000 eenheden).

2.

Die ontwikkelingen zullen zich de komende jaren wellicht voortzetten met, volgens de
vooruitzichten van de Nationale Bank van juni 2016, een toename van de werkgelegenheid
ten belope van 140 000 eenheden tussen 2016 en 2018, waarvan 43 000 dit jaar. In 2018
zou ons land derhalve niet minder dan 4,7 miljoen werkenden tellen. Er dienen er nog
200 000 bij te komen om de doelstelling van een werkgelegenheidsgraad van 73,2 % van de
20-64-jarigen tegen 2020 te halen. Toch zou volgens de vooruitzichten van het Federaal
Planbureau, bij ongewijzigd beleid, het aantal werkenden in 2020 niet boven 4,8 miljoen
uitkomen.

3.

Die verwachte toename van de werkgelegenheid gaat gepaard met de stijging van het aantal
vacatures. Het activeringsbeleid voor de werkzoekenden zorgt er mee voor dat het risico van
een tekort aan arbeidskrachten verkleint, maar er blijft nog een aanzienlijk aantal vacatures
te vervullen, in april 2016 zo’n 40 000 (tegen 35 000 een jaar eerder). Een aantal daarvan
zijn zogeheten knelpuntberoepen, met andere woorden functies die systematisch meer tijd
vergen om te worden vervuld. Het gaat bijvoorbeeld om commerciële en technische functies
en over schoonmaakpersoneel. In totaal werden in 2014, het laatste jaar met beschikbare
gegevens voor de drie gewesten, meer dan 166 000 werkaanbiedingen voor die
knelpuntberoepen ontvangen. Die functies betreffen in belangrijke mate gekwalificeerde
banen, zoals beroepen uit de gezondheidszorg, ICT-specialisten, vrachtwagenbestuurders,
chef-koks, enz... De redenen waarom die vacatures moeilijk kunnen worden vervuld en de
in dat opzicht genomen maatregelen moeten opnieuw worden bestudeerd om onze
economie dit groeipotentieel niet langer te ontzeggen.

DE POLITIEK VAN LOONMATIGING STIMULEERT DE CREATIE VAN NIEUWE JOBS …
4.

De door de regering inzake loonkosten genomen maatregelen verklaren voor een deel de
stijging van de werkgelegenheid. Die maatregelen vertaalden zich in 2015 in een vertraagde
groei van de loonkosten. De uurloonkosten zijn in 2015 gestegen met 0,5 %, tegen 0,7 % in
2014 en 2,5 % in 2013. Die tendens is toe te schrijven aan de blokkering, voor het derde jaar
op rij, van de reële conventionele aanpassingen in de private sector, de geringe stijging van
de gezondheidsindex aan het begin van het jaar en de vanaf 1 april 2015 ingevoerde
indexsprong. Dankzij die factoren kon de loonkloof ten opzichte van de drie buurlanden,
namelijk Frankrijk, Duitsland en Nederland, nagenoeg worden weggewerkt. In de komende
11.
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jaren wordt, conform de taxshift, waartoe in oktober 2015 werd besloten, een verlaging van
het werkelijke bijdragepercentage van de werkgevers bepaald. Dat bedraagt thans tussen 19
en 29 % en zou in 2018, naar gelang van het loon van de werknemer, tussen 15 en 25 %
moeten liggen. De taxshift zal worden gefinancierd door een verhoging van de belastingen op
consumptie, door extra belastingen op inkomen uit kapitaal en door een verhoging van
specifieke bedrijfsbelastingen. Die compensaties zullen op de inflatie een impact hebben die
het positieve effect van de lastenverlaging voor een deel zal tenietdoen. Aangezien er in
april 2016 een einde is gekomen aan de tijdelijke opschorting van de indexering, zal de
inflatie vanaf 2016, maar vooral in 2017 en 2018, in toenemende mate, zij het geleidelijk,
bijdragen aan de loonsverhoging. Als gevolg van de taxshift zou het bbp tussen nu en 2021
echter met 0,6 % à 1,5 % extra moeten groeien en zouden tussen 45 000 en 65 000 extra jobs
moeten worden gecreëerd. In het kader van haar projecties van juni 2016, raamde de
Nationale Bank, op basis van technische hypotheses met inachtneming van het kader van de
wet van 1996, dat de uurloonkosten tijdens de gehele conventionele periode 2017-2018
krachtiger zouden aantrekken met 2 %, terwijl de vermeerdering in 2016 maar 0,2 % zou
bedragen De productiviteit per arbeidsuur zou dan weer in een gematigd tempo stijgen,
namelijk met 0,5 % in 2016 en met 0,6 % in 2017 en 2018. Teneinde het ten opzichte van de
buurlanden bereikte concurrentieniveau te handhaven en profijt te trekken van de
algehele hervorming, zal België er moeten voor zorgen dat iedere eventuele ontsporing
snel wordt gecorrigeerd en dat het verloop van de lonen strookt met de ontwikkeling van
de productiviteit. Het nieuwe loonvormingskader zou onverwijld moeten worden
uitgewerkt opdat het zou kunnen worden toegepast tijdens de onderhandelingen over het
volgende centraal akkoord.

… IN

EEN CONTEXT VAN VERMINDERING VAN DE GEMIDDELDE ARBEIDSDUUR EN VAN ZWAKKE

PRODUCTIVITEITSGROEI

5.

De uitsplitsing van het bbp naar productiviteit, werkgelegenheid en gemiddelde
arbeidsduur toont een daling van het gemiddeld aantal gewerkte uren van zowat -0,2 % in
2015, alsook een minder belangrijke rol van de productiviteit in de economische groei. Die
twee ontwikkelingen geven de tertiarisering van de economische bedrijvigheid weer. In
vergelijking met de industrie, worden de markt- en de niet-marktdiensten immers
gekenmerkt door een geringere productiviteit en een groter aandeel deeltijdwerkers. De
verkorting van de gemiddelde arbeidsduur is eveneens toe te schrijven aan de toegenomen
aanwezigheid van vrouwen en 55-plussers op de arbeidsmarkt. Vrouwen werken vaker
deeltijds en 55-plussers hebben de neiging aan het einde van hun loopbaan hun werktijd te
verminderen. Naast die structurele factoren, heeft ook de afschaffing van de uitkeringen
voor het tijdskrediet zonder motief een impact gehad op de verkorting van de gemiddelde
arbeidsduur. Tal van werknemers die vóór de opheffing van die voorwaarden willen
genieten, hebben besloten van die regeling gebruik te maken. De vooruitzichten van de
Nationale Bank wijzen erop dat de vermindering van de individuele arbeidstijd zich tot in
2018 zou voortzetten met een gemiddelde afname van 0,1 % per jaar.

DE DOELSTELLING INZAKE WERKGELEGENHEIDSGRAAD VOOR 2020 BLIJKT TOCH MOEILIJK HAALBAAR TE ZIJN
6.

Ondanks de stijging van de werkgelegenheid, is de werkgelegenheidsgraad van 20-64jarigen, volgens de enquête naar de arbeidskrachten, in 2015 stabiel gebleven op 67,2 %.
Die incoherentie wordt deels verklaard door het positief gebleven verloop van de bevolking
op arbeidsleeftijd dat de toename van de werkgelegenheid heeft geneutraliseerd. België
onderscheidt zich in dat opzicht van de meeste van zijn Europese partners. Dat
supplementair arbeidsaanbod ondersteunt het groeipotentieel van onze economie. Deze
laatste moet dan wel in staat zijn dat potentieel te benutten.

7.

De doelstelling inzake werkgelegenheidsgraad van 73,2 %, zoals vastgelegd in het kader
van de Europa 2020-strategie, zal tussen nu en vijf jaar moeilijk haalbaar zijn als de groei
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niet opnieuw krachtiger gaat aantrekken en zonder supplementaire maatregelen. De
werkgelegenheidsgraad van vijf categorieën werknemers, met name de jongeren, de
laaggeschoolden, de niet-Europese staatsburgers, de 55-plussers en de vrouwen, blijft
onder het Belgisch gemiddelde. Die werknemers worden derhalve beschouwd als
kansengroepen die specifieke maatregelen vereisen. Voor die laatste drie categorieën heeft
België precieze doelstellingen vastgelegd. De werkgelegenheidsgraad van vrouwen en 55plussers volgt het traject dat vereist is om de doelstelling te halen van respectievelijk 69,1 %
en 50 % tegen 2020. Wat betreft de niet-Europese staatsburgers, bedroeg het verschil in
werkgelegenheidsgraad ten opzichte van de autochtonen in 2015 nog 23,2 procentpunt en
blijft dus ver verwijderd van de doelstelling van 16,5 procentpunt. De verbetering in
vergelijking met 2014 (28,1 procentpunt) houdt in dat België van de Europese landen met het
grootste verschil ter zake van de tweede naar de vijfde plaats zakt. Het blijft echter op de
tweede plaats inzake de laagste werkgelegenheidsgraad (45,2 %) voor die categorie van
werknemers. Er moeten nog belangrijke inspanningen worden geleverd om de
arbeidsmarktparticipatie van de niet-EU-staatsburgers op te trekken, met name via een
verbetering van hun vaardigheden en hun talenkennis. Om tegen 2020 de totale
werkgelegenheidsgraad van 73,2 % te kunnen halen, moet ook aandacht worden besteed
aan meer groepen, bijvoorbeeld de jongeren en op transversale wijze de ongeschoolden of
laaggeschoolden, voor wie nochtans reeds belangrijke regelingen zijn opgezet, terwijl de
inspanningen voor vrouwen, 55-plussers en niet-EU-staatsburgers moeten worden
volgehouden. Hoewel niet alle gewesten een cijfermatige doelstelling hebben bepaald,
hebben ze met betrekking tot die groepen in het kader van hun nieuwe bevoegdheden
niettemin beleidsmaatregelen genomen.
8.

Op Europees niveau hebben de doelstellingen inzake werkgelegenheidsgraad betrekking op
de 20-64-jarigen. Het is echter een feit dat de leeftijd van 65 jaar minder dan in het
verleden het begin van de inactiviteit betekent. Van de personen die na de
pensioengerechtigde leeftijd actief blijven, zijn de meesten zelfstandigen. Dat verloop wordt
bevestigd door de gegevens van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der
Zelfstandigen (RSVZ). In 2015 waren er 32 % méér zelfstandigen die na hun pensioen actief
bleven dan in 2010 (namelijk een verschuiving van ongeveer 70 000 actieven in 2010 naar
92 000). In 2015 maakten ze bijna 9 % uit van het totale aantal zelfstandigen. Dat tekent zich
ook af bij bezoldigd werk, aangezien de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) in het derde
kwartaal van 2015 ongeveer 22 000 werkenden van meer dan 65 jaar telde, wat een
verhoging is van 25% in vergelijking met het overeenstemmende kwartaal in 2010. Die
tendens wijst op een maatschappelijke evolutie wat de lengte van de loopbaan betreft; die
ontwikkeling heeft zich vertaald in de verhoging van de verloningsplafonds die
gecombineerd kunnen worden met een pensioen.

DE

PARTICIPATIEGRAAD OP DE ARBEIDSMARKT VERHOGEN OM HET GEWICHT VAN DE DEMOGRAFIE TE

COMPENSEREN

9.

Tijdens de eerstvolgende jaren verhogen de vergrijzing van de bevolking en de neerwaartse
tendens van de bevolking op arbeidsleeftijd de noodzaak om een activeringsbeleid ten
uitvoer te leggen dat gericht is op het optrekken van de arbeidsmarktparticipatie om aldus
de inactiviteit in de vijf voornoemde werknemerscategorieën terug te dringen. Er zij evenwel
opgemerkt dat die vergrijzing in ons land minder markant blijft dan in de drie buurlanden. De
demografische vooruitzichten van het Federaal Planbureau zijn op korte termijn echter
opwaarts herzien als gevolg van de komst van tal van asielzoekers op ons grondgebied.
Aangezien het een vrij jonge bevolking betreft, gaat het Federaal Planbureau in zijn ramingen
uit van twee piekniveaus voor 2017 en 2018, zowel voor de totale bevolking (respectievelijk
+91 300 en +78 500) als voor de bevolking op arbeidsleeftijd (respectievelijk +42 400 en +
24 200). In het algemeen draagt de internationale immigratie bij tot het temperen van de
vergrijzing. Opdat België echter profijt zou kunnen trekken van alle voordelen welke die
13.
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personen te bieden hebben, moet hun integratieproces absoluut worden verbeterd, ook
via een snellere inschakeling op de arbeidsmarkt, waardoor ze op de werkvloer
vaardigheden, met name kennis van de taal, kunnen verwerven.

DE DALING VAN HET AANTAL WERKZOEKENDEN ZOU ZICH MOETEN VOORTZETTEN…
10. In 2015 nam het aantal niet-werkende werkzoekenden (NWWZ), dat drie jaar na elkaar een

stijging had laten optekenen, met 19 000 eenheden af. Toch waren er nog 579 000 op zoek
naar werk. Sedert januari 2016 wordt een daling vastgesteld voor alle leeftijdscategorieën,
voor iedere inactiviteitsduur en voor de drie gewesten van het land. Het aantal NWWZ zou
in 2016 op dezelfde wijze moeten teruglopen als in 2015, en uitkomen op een jaarlijks
gemiddelde van 560 000, waarna er een opleving zou zijn in 2017 en 2018 tot 524 000. Het
activiteitsherstel is niet de enige verklarende factor aangezien de regering een aantal
maatregelen heeft genomen om het aantal rechthebbenden op werkloosheidsuitkeringen
terug te dringen. De beperking in de tijd van de inschakelingsuitkeringen alsook de
verstrenging van de toegangsvoorwaarden hebben vooral bijgedragen tot een vermindering
van de langdurige werkloosheid en van die van de 25-49-jarigen. Door die nieuwe
maatregelen zijn er ook minder jongeren onder de 25 jaar die zich inschrijven als
werkzoekende. Om te voorkomen dat zulks leidt tot een toename van de inactiviteit en de
overheveling van werkzoekenden naar andere socialebijstandregelingen, zal moeten
gezorgd worden voor de follow-up van de personen die hun inschakelingsuitkeringen
hebben verloren (in 2015 29 000 personen) en moeten ze verder in aanmerking blijven
komen voor begeleidingsprocedures. Het optrekken van de leeftijd om te worden vrijgesteld
van de verplichting werk te zoeken en de afschaffing van het statuut van vrijgestelde oudere
werkloze voor nieuwkomers heeft een impact gehad op de participatiegraad en op de
werkgelegenheidsgraad van de 55-plussers. Teneinde de activiteit van deze werknemers te
garanderen, is het evenwel zaak waakzaam te zijn voor een eventuele aanwending van het
statuut van invalide om de nieuwe beperkingen te omzeilen. Er wordt inderdaad een sterke
versnelling waargenomen van het aantal gevallen van invaliditeit bij de werknemers,
namelijk 33 % tussen 2010 en 2015, terwijl dat de helft minder is bij de zelfstandigen. In
totaal vielen in 2015 218 000 50-64-jarigen onder die regeling; in 2000 waren dat er 112 000.
Teneinde het misbruik van het statuut van invaliditeit tegen te gaan, zijn in Nederland
diverse maatregelen genomen, met name om de ondernemingen te responsabiliseren (door
het financieel risico naar hen over te hevelen, maar ook door verplichtingen op te leggen in
verband met de re-integratie van werknemers). De toegangsvoorwaarden tot de voorziening
werden herbekeken en het geval van de begunstigden van minder dan 50 jaar wordt
systematisch herzien. Tegelijkertijd wordt de herinschakeling van deze personen
aangemoedigd. Dankzij de toename van de werkgelegenheid en rekening houdend met een
gematigde stijging van de beroepsbevolking, zal het aantal werkzoekenden de komende
jaren wellicht blijven teruglopen; volgens de Nationale Bank zou de werkloosheidsgraad
daarbij dalen van 8,6 % in 2015 en 2016 tot 7,8 % in 2018.

… MAAR DE LANGDURIGE WERKLOOSHEID BLIJFT AANZIENLIJK
11. Ondanks de duidelijke neerwaartse tendens van het aantal NWWZ, blijft de langdurige

werkloosheid in België een meer verspreid structureel probleem dan gemiddeld in de
Europese Unie. Er zij opgemerkt dat de van land tot land verschillende schema’s inzake
werkloosheidsuitkeringen en de uitvoeringsbepalingen ervan (voorwaarden om in
aanmerking te komen voor werkloosheidsuitkeringen, verplichtingen, uitkeringsduur,
controle, sancties,…) een impact hebben op de werkloosheid en de andere
socialebijstandsregelingen. Teneinde de effecten van de diverse nationale regelgevingen te
neutraliseren, heeft de RVA in 2015 een studie gemaakt over het verloop van de
werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen in ruime zin, dat is de som van de in
de werkloosheid ingeschreven werkzoekenden en de personen op arbeidsleeftijd die een
andere sociale uitkering ontvangen. De studie heeft betrekking op België, Frankrijk, Duitsland
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en Nederland. De verdeling van de personen tussen die beide regelingen verschilt sterk van
het ene land tot het andere. In België viel 84 % van die personen onder de
werkloosheidsverzekering. In Frankrijk zakt dat cijfer tot 56 %, in Nederland tot 49 % en in
Duitsland tot 29 %. In de laatste twee landen vallen de meeste uitkeringsgerechtigde volledig
werklozen – in ruime zin – dus niet onder een werkloosheidsuitkeringsstelsel in brede zin,
maar ontvangen werkloosheidsbijstand of een andere sociale uitkering die onderworpen is
aan een middelenonderzoek. In België wordt het hoge percentage personen die onder de
werkloosheidsverzekering vallen verklaard door het feit dat de werkloosheidsuitkeringen niet
beperkt zijn in de tijd, terwijl ze in de buurlanden in principe beperkt zijn tot maximaal
24 maanden. In België bedraagt het aantal NWWZ waarvan de inactiviteitsduur onder 24
maanden ligt 368 000 personen, wat overeenstemt met iets minder dan twee derde van het
totaal aantal werkzoekenden. Zoals de RVA opmerkt, ten slotte, zou het aanbeveling
verdienen de analyse uit te breiden door ook de personen met een invaliditeitsuitkering in
aanmerking te nemen, een stelsel waarvan de toepassing niet steeds gesteund is op
medische criteria, zoals, bijvoorbeeld, in Nederland. Er dienen nieuwe beleidsmaatregelen
te worden uitgewerkt, teneinde het belanden in langdurige werkloosheid te verminderen
om het risico te vermijden dat het groeipotentieel van de economie wordt gewijzigd, maar
ook om de burgers die het verst van werk af staan in staat te stellen de opstap naar de
arbeidsmarkt te maken met het oog op de bevordering van de sociale cohesie. Daartoe is
het noodzakelijk hen te helpen bij de herinschakeling via opleidingen, bijscholing van de
vaardigheden of nog steunmaatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid en de
sociale economie.

ER BLIJVEN VERSCHILLEN BESTAAN TUSSEN DE GEWESTEN
12. Uit de gewestelijke ontwikkelingen blijken aanzienlijke discrepanties, zowel in termen van

werkgelegenheidsgraad, werkloosheidsgraad, of nog demografie. Inzake bevolking, is de
vergrijzing in Vlaanderen sterker dan in de twee andere gewesten. Terwijl Wallonië vanaf
2019 zijn bevolking op arbeidsleeftijd enigszins zal zien teruglopen, zal dat in het Brussels
Gewest niet het geval zijn. De aanzienlijke migratiestromen afkomstig uit het buitenland en
de aantrekkingskracht van de hoofdstad voor jongeren verklaren de positieve
bevolkingsgroei in Brussel, alsook de hoge geboorteratio. Die twee factoren impliceren
echter ook een lagere werkgelegenheidsgraad en een hogere werkloosheidsgraad, aangezien
sommige van die werknemerscategorieën deel uitmaken van de kansengroepen. Brussel
wordt ook gekenmerkt door een hoge langdurige werkloosheid. Het betrof in 2015 63,8 %
van de NWWZ, tegen 57 % in Wallonië en 38,1 % in Vlaanderen. In het laatstgenoemde
gewest is de werkgelegenheidsgraad het hoogst (71,9 % in 2015), gevolgd door Wallonië
(61,5 %) en Brussel (58,7 %). Het verschil tussen Vlaanderen en de twee andere gewesten is
de laatste jaren niet afgenomen, met name door een sterkere stijging van de
werkgelegenheidsgraad van de 55-plussers in Vlaanderen, alsook door de meer uitgesproken
groei van de economische activiteit in het noorden van het land. Door het aanhouden van de
inspanningen inzake intergewestelijke mobiliteit zouden de verschillen moeten verkleinen.
Het aantal pendelaars naar Vlaanderen en naar Wallonië is trouwens de laatste tien jaar al
toegenomen. Vanuit het oogpunt van de werkloosheid, zij aangestipt dat de
werkloosheidsgraden eveneens ver uit elkaar liggen, zelfs tussen aangrenzende provincies.
Behalve aan de geringe mobiliteit van de werknemers, is dat toe te schrijven aan de
taalbarrière, maar ook aan de geringe financiële stimuli die laaggeschoolden kunnen
verwachten als ze in een ander gewest gaan werken. Teneinde die belemmeringen op te
heffen, hebben de overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling hun inspanningen inzake
taalopleidingen bij de NWWZ, alsook inzake uitwisseling van werkaanbiedingen, inclusief
samenwerking inzake arbeidsbemiddeling voor werkzoekenden, opgevoerd. Die
samenwerking moet worden voortgezet en gepaard gaan met een beleid tot beperking van
de werkloosheidsvallen, opdat de toekomstige werknemers de mobiliteit niet langer
zouden beschouwen als een hinderpaal om te werken. Gelet op de autonomie van de
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gewesten ter zake, dienen nieuwe gerichte financiële stimuli, waarbij meevallereffecten en
effecten van concurrentie inzake indienstneming moeten worden vermeden, te worden
geëvalueerd.

HET ONDERWIJS WORDT HERVORMD OM TEGEMOET TE KOMEN AAN DE NODEN VAN DE SAMENLEVING
13. De inschakeling op de arbeidsmarkt vergt voornamelijk een voldoende scholing en opleiding

om te voldoen aan de behoeften inzake bekwaamheden en vaardigheden. Op dat gebied
moeten nog inspanningen worden geleverd om het percentage schoolafhakers te
reduceren en zo te vermijden dat jongeren zonder diploma blijvend inactief worden. Hoewel
het in 2015 bereikte percentage van 10 % de tegen 2020 te halen doelstelling van 9,5 % dicht
benadert, is het de laatste jaren niet meer afgenomen. Bovendien ligt het hoger dan wat in
sommige vergelijkbare landen, zoals Zweden, Denemarken, Nederland, Finland en Frankrijk,
wordt opgetekend, waar het schommelt tussen 7 en 9 %. De verschillen van gewest tot
gewest blijven hier nog groot, want het voortijdig schoolverlaten betreft 7 % van de Vlaamse
leerlingen, tegen respectievelijk 16 % en 13 % in Brussel en Wallonië. Vlaanderen is het enige
gewest dat zich tegen 2020 een cijfermatige doelstelling heeft opgelegd, nl. 5,2 %. In de drie
gewesten moet een bijsturend en studieoriënterend beleid het mogelijk maken het
voortijdig schoolverlaten te verminderen. De in de Vlaamse Gemeenschap uitgevoerde en
in de Franse gemeenschap voorgestelde hervormingen zijn in dat opzicht duidelijk positief.
Er wordt beoogd betere garanties te bieden wat betreft de scholing van de jongeren bij het
verlaten van het secundair onderwijs. Conform de Europese aanbevelingen, gaat er een
preventief gedeelte mee gepaard (sneller opsporen van jongeren die voortijdig uit het
schoolsysteem zouden kunnen verdwijnen, versterken van de diensten die strijden tegen
schoolafhaken, beperken van het zittenblijven) en een bijsturend gedeelte (follow-up en
ondersteuning van jongeren die voortijdig van school afgaan, teneinde hen opnieuw de
richting van het schoolsysteem uit te sturen). De hervormingen omvatten een aantal
maatregelen die een gemeenschappelijke inslag hebben, met name de beperking van de
toegestane afwezigheden, jongeren warm maken voor technische beroepen en een grotere
ondersteuning van alternerend leren. Hoewel alternerend leren doorgaans een snelle
inschakeling op de arbeidsmarkt biedt, wordt het door de studenten nog steeds
veronachtzaamd en is vaak een ‘second best option’. Beroepstrajecten, toegankelijk voor alle
studieniveaus, moeten worden aangeboden. Die maatregelen moeten het resultaat zijn van
overleg tussen de voor onderwijs en werkgelegenheid verantwoordelijke overheden, in
samenwerking met de ondernemingen, de onderwijskoepels en de sociale partners. In dat
opzicht kan men niet om Duitsland heen als referentie, aangezien alternerend leren, dankzij
het optreden van de overheid en van de ondernemingen, in dat land niet beperkt blijft tot de
ambachtelijke sector en opleidingen van secundaire aard, en op een hoge mate van
erkenning bij het publiek kan bogen. Ongeveer een derde van de actieven die een beroep
uitoefenen waarvoor geen universitair diploma vereist is, hebben een soortgelijke opleiding
gevolgd in Duitsland. Het succes van dat type opleiding in de Duitstalige Gemeenschap wijst
trouwens op de mogelijkheden ervan voor de andere gemeenschappen van het land. Door
alternerend leren toegankelijk te maken voor alle studieniveaus, alsook voor jonge
werkzoekenden, zou het de werkgelegenheidsgraad van jongeren kunnen optrekken. In
België moeten de ondernemingen ertoe worden aangezet voldoende werkplekken aan te
bieden voor het alternerend leren en in het algemeen sterk in te zetten op opleidingen
voor hun werknemers. In dat kader moet door de sociale partners worden onderhandeld
over de wijze waarop de wettelijke doelstellingen inzake permanente opleiding in acht
moeten worden genomen. Bovendien moeten de voorgestelde opleidingen kwaliteitsvol
zijn en de inzetbaarheid van jongeren op de lange termijn garanderen.
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DE

RICHTINGEN WETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA EVENALS DE INGENIEURSOPLEIDINGEN

TREKKEN TE WEINIG STUDENTEN AAN

14. Het aandeel van de 30-40-jarigen met een diploma hoger onderwijs bedroeg in 2015 in België

43 %. Dat percentage is sterk gestegen sinds 2000 (33 %), vooral voor vrouwen. Het komt in
de buurt van de doelstelling 2020 (47 %), zij het dat er sinds 2010 voor beide geslachten een
stagnatie optreedt . Bovendien worden er te weinig diploma’s behaald in de
wetenschappelijke, wiskundige, ingenieurs- en ICT-richtingen, die nochtans erg gegeerd zijn
op de arbeidsmarkt en dat nog meer zullen worden, naarmate de effecten van de
digitalisering zich zullen doen voelen. In dat verband zouden de leerplannen beter moeten
inspelen op de noden op de arbeidsmarkt, moet informatie worden verstrekt over de
bestaande toekomstmogelijkheden en moet de scholing van de wetenschappelijke
richtingen in het secundair onderwijs worden herbekeken. Door een betere
studiekeuzebegeleiding en voorlichting van studenten inzake toekomstmogelijkheden en
bezoldiging kunnen die richtingen aantrekkelijker worden, vooral voor de gewoonlijk in de
wetenschappelijke richtingen al weinig vertegenwoordigde vrouwen, te meer daar er thans
veel meer vrouwen hogere studies volgen.

DE INZETBAARHEID VAN DE ARBEIDSKRACHTEN VERGT EEN BETERE TOEGANG TOT PERMANENTE OPLEIDING
15. De verbetering van de vaardigheden van de werknemers vergt ook permanente opleiding.

Tegen de achtergrond van de vergrijzing van de beroepsbevolking, de opkomst van de
digitalisering en een internationale omgeving met een steeds grotere concurrentie, moeten
de ondernemingen kunnen rekenen op geschoolde arbeidskrachten. Volgens de enquête
naar de arbeidskrachten had in 2015 amper 7 % van de 25-64-jarige werknemers gedurende
de vier weken voorafgaand aan de enquête een opleiding gevolgd. Permanente opleiding
moet worden bevorderd voor alle werknemers, maar in het bijzonder voor de
laaggeschoolden en voor de 50-plussers van wie verwacht wordt dat ze hun loopbaan
zullen verlengen. Personen met een migratieachtergrond zouden ook ertoe kunnen worden
aangezet een opleiding te volgen om hun vaardigheden in overeenstemming te brengen
met de marktverwachtingen. Het moet eveneens worden aangestipt dat investeren in
kennis het innovatievermogen van de werknemers kan stimuleren en zo de economische
groei kan opvoeren.

16. De diversiteit naar leeftijd, geslacht en etnische herkomst zou weerspiegeld moeten worden

in de werkende bevolking. Dat is nog lang niet het geval. Er blijken derhalve grenzen te zijn
aan het nu tot gevoerde diversiteitsbeleid. De Raad roept dan ook op tot een beraad,
waarbij alle partijen dienen te worden betrokken, om een nieuwe aanpak uit te tekenen
tot bevordering van het ‘samen leven’ in onze economie, net als in onze maatschappij. De
diversiteit in de ondernemingen, ook inzake specialisatie en studieniveau, kan een positief
effect sorteren op de productiviteit, de creativiteit en de werkomgeving.

DE KWALITEIT VAN HET WERK IS EEN BELANGRIJK ASPECT VAN ARBEIDSMARKTPERFORMANTIE
17. Naast het kwantitatief aspect, verdient de arbeidskwaliteit van de werkgelegenheid

bijzondere aandacht. De organisatorische veranderingen op de arbeidsmarkt brengen een
grotere flexibiliteit met zich, maar resulteren soms ook in meer stress of een minder goede
werkomgeving. Ondanks de talrijke bestaande indicatoren, blijft het netelig om de
arbeidskwaliteit van de werknemers te meten en nog meer om een internationale
vergelijking te maken. Die moeilijkheid weerspiegelt het multidimensionale aspect van het
probleem alsook het subjectieve in de omschrijving van wat een baan kwaliteitsvol maakt.
Het verdient dus aanbeveling in de Europese Unie te komen tot gemeenschappelijke
indicatoren aan de hand waarvan een precies arbeidskwaliteitsbeleid voor het bereiken
van een bepaald doel, ten uitvoer kan worden gelegd.
17.
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18. De organisatorische ontwikkelingen alsook de langere loopbanen nopen tot enige

modernisering van het arbeidsrecht. De voorstellen van de minister van Werk in het kader
van het programma ‘Werkbaar Werk’ gaan die richting uit. Het opzet is de diverse sectoren
in staat te stellen via raamakkoorden arbeidsreglementeringen op maat in te stellen en zo af
te wijken van de thans geldende algemene bepalingen. Ingeval die afwijking voldoende
succesrijk is, kan ze dan worden verruimd tot alle sectoren. Aan de hand van die nieuwe
akkoorden zal een evenwicht kunnen worden bereikt tussen de vraag van de arbeidsmarkt
en de arbeidskwaliteit van de werknemers. In dat opzicht is het van belang het verloop van
sommige indicatoren inzake arbeidskwaliteit te volgen, zoals die welke in Vlaanderen werd
ingesteld in het kader van de ‘werkbaar werk monitor’.

DE STRIJD TEGEN STRESS EN BURN-OUT VERGT EEN BETERE ARBEIDSKWALITEIT
19. Het debat over de bestrijding van stress en burn-out moet in dat kader worden gevoerd.

Stress komt bij een werknemer tot uiting, wanneer van hem meer geëist wordt dan binnen
zijn mogelijkheden ligt. Ook al kan de positieve stress (‘eustress’) voordelig werken in
termen van creativiteit en productiviteit. Negatieve stress (‘distress’), als die aanhoudt,
wordt destructief en duur, zowel voor de werknemer als voor de onderneming en de
maatschappij. Wegens de nefaste gevolgen voor de gezondheid, verhoogt ze de graad van
absenteïsme, vermindert ze de productiviteit, weegt ze op het privéleven en vermeerdert ze
de uitgaven voor gezondheidszorg en invaliditeit. Uit de statistieken van Securex blijkt dat in
2015 twee werknemers op drie af te rekenen kregen met stress op het werk, dat is 18,5 %
meer dan in 2010. Er is evenwel geen alleenzaligmakende aanbeveling om stress te
reduceren. Bovendien moet elke aanbeveling door de ondernemingen worden afgestemd op
hun noden, hun cultuur, hun bedrijfstak en hun grootte. Enkele mogelijkheden kunnen
echter worden aangereikt: het stressgevoel vermindert als men ondersteund wordt door
collega’s en/of de toezichthouder, wanneer de uitgevoerde taken gevarieerd zijn en erkend
worden door de hiërarchie, maar ook wanneer de werknemer over enige autonomie
beschikt bij het uitvoeren van zijn werk. In het kader van de langere loopbanen, is het ook
belangrijk om de betrokkenheid bij het werk te verbeteren. Volgens een op initiatief van de
NWOW community (New World of Work) verrichte bevraging bij 50 000 werknemers in
Vlaanderen, ervaart 29 % zijn werk niet als zinvol. Ze hebben een negatief beeld van hun
professionele toekomst en voelen zich niet in staat hun job te blijven doen tot aan hun
pensioen. Om een ondersteunende context te creëren, is een herziening van de
werkorganisatie nodig, in het bijzonder via een goede balans tussen autonomie en taakeisen,
gevarieerd werk en de creatie van een omgeving waarin werknemers zichzelf kunnen zijn en
ze hun talenten kunnen gebruiken.

20. Het begrip burn-out is in opmars, maar wordt op zich niet beschouwd als een beroepsziekte.

Hoewel het gerelateerd is aan een langdurige blootstelling aan stress, treft een burn-out in
de eerste plaats mensen die erg begaan zijn met hun werk. Door de diverse mogelijke
methodes om een burn-out op te sporen, verschillen de cijfers sterk en het is niet
gemakkelijk de omvang van het verschijnsel en het verloop ervan te meten. Wat de
bestrijding van burn-out betreft, zijn de bovenvermelde opties relevant. Meer specifiek moet
de mogelijkheid ook worden overwogen de hiërarchisch verantwoordelijke personen en de
werknemers ervan bewust te maken, enquêtes naar de psychosociale aspecten in de
onderneming op te zetten, gespreksgroepen in te stellen en ten slotte werknemers, na een
burn-out, hulp te bieden om opnieuw aan het werk te kunnen gaan. De rol van de overheid
bestaat erin ervoor te zorgen dat die preventieve instrumenten en de bijsturende
processen degelijk worden opgezet.
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DIGITALE ECONOMIE EN ARBEIDSMARKT
21. Verscheidene golven van technologische ontwikkelingen zijn elkaar de laatste decennia

sneller en sneller opgevolgd. Het tempo van creatie, ingebruikname en distributie van
goederen, diensten en informatietoepassingen is daardoor exponentieel toegenomen, wat
een spectaculair effect op de samenleving heeft gesorteerd. Digitalisering speelt in nagenoeg
alle aspecten van het dagelijks leven een belangrijke rol. In ruime zin kan digitalisering
worden gedefinieerd als de invoering en het toenemend gebruik van informatie-,
communicatie (ICT) en afgeleide technologie (robotica, artificiële intelligentie,
nanotechnologie, maakindustrie, machine learning, internet of things, analyse van big data,
etc.) door ondernemingen, individuen en de overheid, en de impact daarvan op
maatschappelijke, economische en sociale ontwikkelingen.

DE DIGITALISERING WIJZIGT DE PRODUCTIEPROCESSEN EN DE WERKGELEGENHEID GRONDIG
22. Technologische innovaties bereiken sneller dan ooit een kritische massa gebruikers, wat

aanleiding geeft tot drie grote tendensen. Ten eerste zorgen die technologische
ontwikkelingen voor een substitutie-effect, waarbij een aantal taken niet meer door mensen
worden verricht, maar volledig door machines worden overgenomen, wat banenvernietiging
met zich brengt. Ten tweede vervult de digitalisering ook een complementaire rol: de
machine/robot kan de mens bijstaan bij het uitvoeren van zijn taken, op die manier zijn
arbeidsomstandigheden verbeteren en de productiviteit en efficiëntie van alle werkenden
verhogen. Gezien de structurele productiviteitsvertraging die de voorbije decennia werd
opgetekend, is een ontwikkeling welke die tendens kan ombuigen, in ieder geval positief voor
de banen- en welvaartsgroei. Ten derde verschuift die technologische revolutie de grens van
de productiemogelijkheden of creëert ze met andere woorden meer economische
groeimogelijkheden en, bijgevolg, banen. In de diensten opent de digitalisering bijvoorbeeld
grotere afzetmarkten zonder de klassieke lasten bij de uitvoer en creëert op die manier extra
groeikansen. Dat is echter niet enkel in België het geval. Het lokale ondernemerschap een
passend kader bieden door bijvoorbeeld de toegang tot sommige beroepen te
vereenvoudigen en de administratieve lasten te verminderen teneinde de weerslag van
digitalisering op de werkgelegenheid in ons land te maximaliseren, is dus een echte
uitdaging.

23. Welk effect zal de digitale economie uiteindelijk sorteren op de arbeidsmarkt? Wat leren de

technologische revoluties uit het verleden (stoom, trein, elektriciteit, auto’s, vliegtuigen,
informatica) ons in dat opzicht? In elk geval dient rekening te worden gehouden met enkele
totaal nieuwe aspecten, althans op deze schaal. Voorbeelden zijn de ontwikkeling van
internetgebaseerde platformen (die gestructureerde transacties van goederen, diensten en
productiefactoren op wereldschaal mogelijk maken), de vrije toegang tot processen en
gegevens (open source en open data die innovatie bevorderen) en de verzameling en
aanwending van een enorme hoeveelheid gebruiksgegevens (big data).

24. Hoewel in dit rapport wordt beoogd het effect van digitalisering op de werkgelegenheid in

haar geheel te ramen, zijn de gebruikelijke definities van de OESO en Eurostat voor dat
concept enger. Daarin wordt enkel rekening gehouden met respectievelijk de
hoogtechnologische bedrijfstakken en de ICT, kennis –en mediasector. In het verslag worden
daarom diverse definities besproken. Om in de eerste plaats ervoor te zorgen dat hetzelfde
fenomeen wordt bedoeld, dient een definitie te worden vastgelegd en moeten soepele
tools worden uitgewerkt waarmee de effecten van digitalisering op de werkgelegenheid
nauwkeuriger kunnen worden geëvalueerd.

25. Het aantal werkenden in hoogtechnologische banen zou in 2011 volgens de ruimste schatting

ongeveer 550 000 hebben bedragen, wat ongeveer 12% vertegenwoordigde van de totale
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werkgelegenheid in België. Het is echter waarschijnlijk dat het werkelijke cijfer nog hoger ligt,
aangezien bijna alle werkenden en activiteiten thans al te maken krijgen met automatisering
en digitalisering. Het grootste gedeelte van de bedrijven in de digitale sector is actief in de
programmatuur, diensten en adviezen aan klanten. Hardware en IT-uitrusting tekenen
eveneens voor een aanzienlijk gedeelte van de werkgelegenheid in de digitale sector. Die
activiteiten worden bovendien gekenmerkt door een snelle groei.
26.

De hoogtechnologische werkgelegenheid zou tussen 2000 en 2011 veel sterker zijn gegroeid
(gecumuleerd met 22,3 %) dan de niet-hoogtechnologische (gecumuleerde groei van 8,6 %)
en de totale werkgelegenheid (gecumuleerde groei van 10,1 %). De ratio van de verandering
van de werkgelegenheid in niet-hoogtechnologische beroepen ten opzichte van de wijziging
inzake werkgelegenheid in hightech tussen 2000 en 2011 bedraagt 3,1, wat zou betekenen
dat, per hightech job die in België tijdens die periode werd gecreëerd, er 3 niethoogtechnologische banen bijkwamen. Hoewel die eenvoudige berekening niet causaal kan
worden geïnterpreteerd, blijkt uit de econometrische ramingen voor de Europese Unie in het
artikel van Goos et al. (2015) niettemin dat causale schattingen ten minste een vergelijkbaar
resultaat opleveren of zelfs nog hoger liggen. Zoals voor de totale werkgelegenheid (BE:
10,1 %; EU: 8 %), verliep de groei van de hoogtechnologische werkgelegenheid tijdens die
periode in België sneller dan gemiddeld in de EU, namelijk 22,3 %, tegen 19 %. Ten opzichte
van de landen waar het aandeel van de hoogtechnologische werkgelegenheid in 2000
vergelijkbaar was, lieten enkel Frankrijk en Tsjechië een hogere groei optekenen dan België.

ER TEKENT ZICH EEN POLARISATIE VAN DE WERKGELEGENHEID AF
27. Een stroming in de economische literatuur wijst op een polarisatie van de arbeidsvraag in

de richting van hooggekwalificeerde functies, enerzijds, en laaggekwalificeerde jobs,
anderzijds, terwijl de middengekwalificeerde banen afnemen. Dat komt deels doordat
sommige bestaande routinematige banen, zoals typisten, nu volledig kunnen worden
geautomatiseerd. Op basis van het verloop van de werkgelegenheid naar kwalificatieniveau
blijkt die tendens zich ook in België te hebben afgetekend. In een context van een algemene
stijging van de werkgelegenheid, namen tijdens de periode 2000-2013 vooral de
hooggekwalificeerde banen toe (+352 000 jobs), terwijl er respectievelijk 61 000 en 18 000
midden- en laaggekwalificeerde banen bijkwamen. Hierdoor nam het aandeel van de
middengekwalificeerde jobs in België met 3,3 procentpunt af, terwijl dat van de
hooggekwalificeerde banen met 3,9 procentpunt toenam en dat van de
laaggekwalificeerde banen ongeveer stabiel bleef. Er zijn verscheidene verklaringen voor die
jobpolarisatie; de toegenomen fragmentatie van de productieketens, die mede mogelijk
werd gemaakt door de verbetering van de informatie- en communicatietechnologie en de
toename van het hightechkapitaal blijken onder meer een rol te hebben gespeeld. De
laaggekwalificeerde banen konden in stand worden gehouden doordat vele ervan diensten
verlenen, die gebonden zijn aan personen of plaatsen. Het beleid inzake subsidiëring van
laaggekwalificeerde arbeid (dienstencheques en banen in de niet-marktsector) heeft
eveneens een belangrijke rol gespeeld.

28. In het licht van de technologische vooruitgang, kan echter worden verwacht dat ook steeds

meer complexe taken in de toekomst gedigitaliseerd zullen kunnen worden, wat een
impact op de hogergekwalificeerde functies zal hebben. Het moet ook worden opgemerkt
dat jobpolarisatie verdringingseffecten kan creëren: wanneer middengekwalificeerden uit
hun jobs geconcurreerd worden, gaan ze in soms in lagergekwalificeerde banen aan de slag.
Op die manier blijft de werkloosheid van de laaggeschoolden hoog, ondanks het feit dat
laaggekwalificeerde banen minder getroffen werden door de technologische ontwikkelingen.
Ten slotte zijn er indicaties dat ook de inhoud van laaggekwalificeerde banen de voorbije
decennia aanzienlijk werd gewijzigd en met name complexer is geworden .

20.

Hoge Raad voor de Werkgelegenheid
DE DIGITALISERING ZAL EEN EFFECT HEBBEN OP ALLE BEROEPEN

29. Welk effect zouden de drie grote tendensen als gevolg van digitalisering (substitutie,

complementariteit en verleggen van de productiegrenzen) in de toekomst uiteindelijk
sorteren op de werkgelegenheid? Het is duidelijk dat de digitalisering nieuwe banen zal
creëren, maar ook banen zal doen verdwijnen en het takenpakket van bijna alle banen zal
wijzigen.

30. Het is positief dat uit historisch oogpunt blijkt dat technologische revoluties op lange

termijn netto-creatoren van jobs zijn, hoewel ze op korte termijn wel tot mismatches op de
arbeidsmarkt kunnen leiden. Als gevolg van de digitalisering, zullen er immers nieuwe banen
en types van beroepen ontstaan, o.m. als gevolg van de overvloed aan beschikbare data (bv.
data-analisten gespecialiseerd in big data), van de verdere integratie van artificiële
intelligentie en robotica in de economie en van de behoefte aan regelgeving en controle die
deze nieuwe technologieën met zich brengen (« cyber resilience »). Daarnaast zullen er ook
banen nodig zijn voor de productie en de installatie van technologie. Sommigen die hun baan
verloren als gevolg van de digitalisering zullen hun vaardigheden kunnen aanwenden in
andere activiteiten waar momenteel een tekort aan arbeidskrachten is.

31. Als gevolg van de digitalisering en de automatisering zullen er echter ook jobs verdwijnen.

Zoals uit de paragraaf over jobpolarisatie bleek, is dit een proces dat reeds aan de gang is.
In de toekomst zouden er echter nog meer banen verdwijnen als gevolg van de
automatisering, en zulks eveneens in het hooggekwalificeerde en laaggekwalificeerde
segment, naarmate de technologische mogelijkheden zich uitbreiden. Bepaalde economen
hebben op die basis scenario’s uitgewerkt, waarin het effect van de digitalisering op de
werkgelegenheid groter of minder groot is naar gelang van de gehanteerde hypothesen. Zo
bleek uit een studie van Frey & Osborne (2013) dat ongeveer 47 % van de werkgelegenheid
in de V.S. te lijden heeft onder een hoge kans op volledige digitalisering. De HRW heeft
dezelfde methodologie gehanteerd voor de Belgische gegevens. Hieruit blijkt dat zulks in
België voor 39 % van de werkgelegenheid het geval is Dat is vooral toe te schrijven aan de
verschillende werkgelegenheidsstructuur in de twee landen. Een recentere studie in
opdracht van de OESO (Arntz et al., 2016) nuanceert het voorgaande cijfer echter sterk en
geeft aan dat, op basis van aangepaste hypothesen en aan de hand van de gegevens voor het
jaar 2012, slechts 7 % van de Belgische werkgelegenheid een hoge kans op digitalisering
vertoonde. Soortgelijke analyses moeten dus omzichtig worden geïnterpreteerd. De
resultaten berusten immers op zeer specifieke hypothesen, op de aanname dat de
technologische instrumenten op grote schaal en snel worden geïntegreerd en dat hun
mogelijkheden steeds verder gaan. In realiteit zijn er echter ook factoren die de
ingebruikname van technologische innovaties afremmen, zoals de kosten van arbeid ten
opzichte van kapitaal, maar ook het feit dat sommige taken, gezien de kenmerken ervan en
de moeilijkheid om ze om te zetten in algoritmen, nog steeds moeilijk kunnen worden
geautomatiseerd. Anderzijds zijn er, naast de kostprijs, ook factoren die de integratie van
technologie net bevorderen, zoals de mogelijkheid om 24 uur per dag ter beschikking te
staan van de klant.

32. Een beroep omvat verscheidene en gevarieerde taken. Zelfs als een aantal van die taken

geautomatiseerd kunnen worden, komt de toekomst van het beroep op zich daardoor niet
noodzakelijkerwijs in gevaar. Het takenpakket van het beroep zal immers worden aangepast
aan de mogelijkheden tot digitalisering, wat bijvoorbeeld reeds plaatsvond bij het
administratief personeel.

33. Bovendien

vormt het niet integreren van technologische innovaties in een
gemondialiseerde economie een concurrentiehandicap voor ondernemingen die met
achterhaalde technologieën zouden blijven werken. Met de daarmee gepaard gaande
banenvernietiging en waardeverliezen moet eveneens rekening worden gehouden bij de
analyse van de risico's van een gewijzigde arbeidsmarkt en de waardecreatie als gevolg van
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de digitalisering. De versnippering van de waardeketens door de mondialisering neemt
verder toe door de digitale instrumenten, die het mogelijk maken over de hele planeet
verspreide hulpmiddelen gelijktijdig in te zetten, het aantal productieplaatsen op te voeren
en ze dichter bij de gebruikers te brengen. In sommige gevallen kunnen de verwachte
productiviteitswinsten als gevolg van deze nieuwe organisatie- en productiewijzen er zelfs
toe leiden dat bedrijven zullen overwegen om activiteiten die werden uitbesteed aan
lageloonlanden te herlokaliseren. De snelheid van de technologische transformatie is echter
een echte uitdaging voor de aanpassing van de arbeidskrachten. De digitalisering zal immers
zowel de soorten nodige banen veranderen als de wijze waarop de taken worden uitgevoerd.
De Hoge Raad wijst dan ook op het belang van de rol van de overheid en de sociale
partners om te oordelen of de bestaande reglementering van beroepen en activiteiten een
middel dan wel een obstakel zijn om de positieve effecten van technologische vernieuwing
aan te grijpen. Institutionele factoren spelen immers een belangrijke rol wanneer
technologie de grenzen verlegt.
34. De omvangrijke en gelijktijdige tenuitvoerlegging van de noodzakelijke herstructureringen

beperkt de omschakelingsmogelijkheden van werknemers in traditionele beroepen. Hoe
meer tijd nodig is voor de omscholing van medewerkers en om de activiteiten aan te passen
aan de nieuwe digitale realiteit, hoe groter de kans op werkloosheid wordt. De overheden
moeten dan ook beschikken over zo veel mogelijk informatie over de huidige en
toekomstige behoeften van de arbeidsmarkt om begeleidende maatregelen te nemen,
onder meer op het gebied van herscholing, teneinde de gevolgen van die
herstructureringen te beperken voor wie niet over de passende vaardigheden beschikt. In
dat opzicht moeten zij de uitgevoerde toekomstgerichte studies over de arbeidsmarkt van
de overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling ten volle benutten. Vanuit de
ondernemingen moet deze informatie eveneens nauwlettend gevolgd worden en moeten
strategieën worden ontwikkeld om hun businessmodellen en hun personeelsbestand aan
te passen om zodoende hun concurrentievermogen te vrijwaren in een digitale economie.

35. In vergelijking met jonge bedrijven, telt het personeelsbestand van gevestigde

ondernemingen, de huidige “kampioenen”, meer werknemers met vaardigheden in oudere
technologieën. Dat bemoeilijkt de omscholing van deze medewerkers in de onderneming of
de sector. Ondanks de beperkingen die werden ingevoerd inzake vroegtijdige uittreding uit
de arbeidsmarkt, wordt vastgesteld dat sommige ondernemingen hun oudere
personeelsleden nog steeds genereuze uitstapregelingen aanbieden. Gelet op de effecten
van de anciënniteit op de loongroei, grijpen deze bedrijven de mogelijkheid aan om hun
kosten te verlagen ten opzichte van de concurrentie. Een soortgelijk personeelsbeleid zou
moeten worden ontmoedigd, onder meer door een toekomstgericht HR-management en
aangepaste opleidings- en outplacementprogramma’s.

OOK DE OVERHEID PROFITEERT VAN DE VOORDELEN VAN DIGITALISERING…
36. Digitalisering is niet enkel gericht op het verbeteren van de productiviteit, maar streeft vaak

ook andere doelen na. In het geval van e-government wil de overheid onder meer een
betere dienstverlening verstrekken aan de burgers, die zich niet langer fysiek hoeven te
verplaatsen om een aanvraag te doen en maar éénmaal een formulier moeten invullen dat
dan door verscheidene diensten kan worden ingelezen. Om te zorgen voor een optimale
werking van de e-overheid, is het belangrijk om te voorzien in coördinatiemechanismen,
via welke de diverse beleidsniveaus overleg plegen om de databanken toegankelijk te
maken voor elkaar en de dienstverlening en de kostprijs ervan te optimaliseren, zoals het
geval was bij het opzetten van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

37. De overheid neemt op alle niveaus ook maatregelen om de digitale sector en de

deeleconomie te ondersteunen, zowel wat betreft hun interne werking als inzake de
dienstverlening aan het publiek. In het kader van dat actieplan worden verscheidene
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maatregelen genomen en diverse initiatieven opgezet, bijvoorbeeld de Open Data strategie,
de wijziging van het Wetboek van Economisch Recht, … en, meer precies op het gebied van
werkgelegenheid, de beperkte belasting voor de inkomsten uit de deeleconomie. De
gewestelijke overheden zetten ook sterk in op het digitale (Marshallplan 4.0 in Wallonië,
Smart City in het Brussels Gewest en concrete integratie van digitalisering in het beleid, de
dienstverlening en het opleidingsaanbod in Vlaanderen). De publiek-private
samenwerkingen (type startupincubators en smart valleys) passen eveneens in dat kader.

… NET ALS DE E-COMMERCIE, DE BANKWERELD EN DE PLATFORMECONOMIE
38. De drie casestudy’s in het Verslag geven inzicht in drie activiteiten (e-commerce, Fin Tech en

platformen) waar een grote impact van de digitalisering op de werkgelegenheid wordt
verwacht.

39. Wat e-commerce betreft, is het percentage van de elektronische verkopen sterk

toegenomen. In België steeg het in 2015 van 13 % in 2013 tot 25,9 %. De via websites of apps
verrichte verkopen beliepen respectievelijk 4,1 % in 2013 en 8,6 % in 2015. België zit
daarmee in de buurt van het Europese gemiddelde. In de noordse landen, Ierland, het
Verenigd Koninkrijk en Duitsland ligt het aandeel van e-commerce in de omzet van de
ondernemingen beduidend hoger. De onlangs in de handelssector gesloten collectieve
kaderovereenkomst biedt de sociale partners de mogelijkheid tot soepeler akkoorden te
komen, bijvoorbeeld met betrekking tot nachtwerk. Daardoor zal de logistieke activiteit
kunnen worden ontwikkeld die nodig is om te zorgen voor de ontplooiing van de ecommerce. Dat zal gepaard gaan met het creëren van nieuwe banen, waarvan een niet te
verwaarlozen deel voor laaggekwalificeerde werknemers. Op relatief korte termijn
verdient het aanbeveling na te gaan of die nieuwe wettelijke bepalingen het mogelijk
zullen maken de verwachte ontwikkelingsdoelstellingen te halen.

40. In de banksector wordt een exponentiële stijging van de investeringen in ‘fintech’ (financiële

technologie) opgetekend, zowel bij de gevestigde financiële dienstverleners als bij kleine
startups die hen trachten te beconcurreren. Als gevolg van de technologische ontwikkelingen
verdwijnen er traditionele banen, zoals de loketbedienden in de agentschappen. Klanten
verplaatsen zich immers steeds minder naar het bankkantoor om hun transacties te
verrichten en het contact met de bankbediende beperkt zich vaak nog enkel tot advies voor
belangrijke beslissingen zoals het samenstellen van een beleggingsportefeuille of het
aangaan van een hypotheek. Shared platformen laten nu peer-to-peer leningen of de
verkoop van effecten toe. Hoewel als gevolg van de technologische vernieuwingen dus banen
zullen verdwijnen in de traditionele bankactiviteiten, zullen er nieuwe ontstaan als gevolg
van de verdere ontwikkeling van fintech en de aanpassing van de bestaande IT-infrastructuur
van de banken aan de nieuwste innovaties. Om fintech-bedrijven op optimale wijze te laten
doorgroeien is een duidelijk proactief beleid nodig vanuit de overheid en de regulator. Er
moet ook worden ingezet op de opleiding en het aantrekken van het passend menselijk
kapitaal; dat kan onder meer door het opzetten van een ecosysteem van hubs en
kenniscentra in heel specifieke domeinen – denk maar aan betaalverkeer, retail en ITinfrastructuur.

41. De

platformeconomie vertegenwoordigt nog maar een klein aandeel van de
werkgelegenheid (minder dan 0,1 % van de werkgelegenheid in Europa). Dat type activiteit,
eigen aan de digitale economie, maakt het mogelijk te voldoen aan volkomen nieuwe
soorten vragen en te weinig gebruikte hulpmiddelen te benutten. Door hun dominante
positie hebben de leaders, zoals Uber, Google, Booking of Airbnb, echter de macht om hun
voorwaarden op te leggen, zowel aan de gebruikers als aan de traditionele ondernemingen
en de staten. In dat kader is er een rol weggelegd voor de collectieve onderhandelingen.
Om situaties van oneerlijke concurrentie te vermijden, moet er een passende regelgeving
komen die gelijk is voor alle actoren. Er moet, door middel van een verplichting tot aangifte
bijvoorbeeld, erop worden toegezien dat de gebruikers van platformen hun verplichtingen
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nakomen, met name op belastinggebied. In dat opzicht moeten internationale
samenwerking en de harmonisering van de regels het mogelijk maken de
belastingontduikingsstrategieën te verminderen.

DE DIGITALISERING ZAL EEN IMPACT HEBBEN OP DE ARBEIDSORGANISATIE …
42. Vergelijkbaarheid, complementariteit en snel aanpassingsvermogen zijn kernbegrippen om

de gevolgen van de digitale revolutie op de werkgelegenheid daadwerkelijk te kunnen
inschatten. Op arbeidsgebied worden de winnaars degenen met vaardigheden die
complementair zijn aan de digitale instrumenten, degenen die zich het snelst kunnen
aanpassen aan de nieuwe technologieën en de personen belast met het ontwerpen, het
aansturen en de follow-up van de productiesystemen. De verliezers worden de
arbeidskrachten van wie de capaciteiten vergelijkbaar zijn met, en dus vervangbaar zijn door
die van computerprogramma's of robots. Hiermee in directe concurrentie tredend dreigen zij
hun banen te verliezen. Artificiële intelligentie staat nog in de kinderschoenen, maar
verbetert voortdurend en het zelflerend vermogen van machines ('machine learning') zal de
grenzen van het gebruik ervan verleggen.

43. Gelet op die complementariteit, mogen geen modellen worden gecreëerd waarbij de

werkenden ten dienste staan van de machines en hun autonomie volledig moeten opgeven.
Inzetten op complementariteit en inclusieve digitalisering zijn essentieel, d.w.z. een model
waarin niet zoveel mogelijk werkenden worden vervangen door machines, maar veeleer een
model waarbij automatisering en digitalisering ten dienste staan van de werkenden en hun
productiviteit doen toenemen. Digitale multitasking op de werkvloer leidt nu reeds in
sommige gevallen tot efficiëntieverlies en gebrek aan concentratie. Er mag dan ook geen
digitale managementvorm ontstaan, waarbij het activiteitenprogramma van de
werknemers wordt opgesteld aan de hand van een proces inzake middelenoptimalisatie (in
het bijzonder afhankelijk van de vraag) zonder rekening te houden met het evenwicht
tussen werk en privéleven en zonder aandacht voor werkbaar werk. Daarbij is een rol
weggelegd voor de sociale partners, samen met de andere actoren, namelijk de beheerders
van de platformen en de overheden, op alle niveaus, om regelgevende concurrentie te
vermijden.

44. Dat risico rijst met name bij het werken via platformen. Daardoor ontstaat immers een

mondiale arbeidsmarkt. De organisatie daarvan wordt een van de grote uitdagingen van de
toekomst, te meer daar de activiteit op die markt vaak berust op niet-conventionele
arbeidsvormen. Er zij wel opgemerkt dat een aantal werkenden welke actief zijn op die
platformen de behoefte voelen om zich te groeperen in verenigingen, met name in de V.S.

… EN BIJGEVOLG OP DE SOCIALE RECHTEN
45. De versnippering van de arbeid en de concurrentie tussen werkenden op wereldniveau

doen belangrijke uitdagingen rijzen voor het sociaal overleg. Ze vergen de modernisering
van de structuren voor de collectieve onderhandelingen met het oog op het behoud van de
doelmatigheid ervan.

46. Het is bovendien zeer waarschijnlijk dat het aandeel van de zelfstandige werkgelegenheid zal

blijven toenemen als gevolg van de digitalisering en met name door de snelle ontwikkeling
van online platformen. Problemen als het onderscheid tussen loontrekkenden en
zelfstandigen of de juridische en/of economische ondergeschiktheid zullen daardoor des te
scherper tot uiting komen. Die nieuwe arbeidsvormen moeten beter in ons arbeidsrecht en
het socialezekerheidsstelsel worden geïntegreerd. Sommigen geven aan dat het creëren van
een specifiek statuut, tussen dat van loontrekkende en dat van zelfstandige in, vereist is
om die werkenden beter te beschermen. Anderen zijn van oordeel dat de huidige statuten
voldoende zijn en dat het opzetten van nog een statuut vooral zou bijdragen tot een
versterking van de segmentering op de arbeidsmarkt. Op dit ogenblik raadt de HRW aan
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geen nieuw statuut te creëren, maar veeleer na te denken over de wijze waarop de huidige
statuten aan de digitale economie kunnen worden aangepast. De regering heeft initiatieven
genomen betreffende de dienstverleners in de deeleconomie met een beperkte omzet. De
inschrijving als zelfstandige zal in die gevallen niet verplicht zijn.
47. Er moeten passende beheersinstrumenten worden uitgewerkt voor die uit administratief

oogpunt complexere gemengde beroepstrajecten , teneinde een volledige lijst te kunnen
opstellen van de verrichte activiteiten op elk ogenblik van de loopbaan en ongeacht in welk
statuut. Het doel bestaat erin een duidelijk beeld te bieden van de geaccumuleerde sociale
rechten, met name wat betreft het pensioen, de ziekteverzekering, de werkloosheid en de
beroepsopleiding. In dat kader is het zeer zinvol met behulp van digitale instrumenten een
'persoonlijke activiteitenrekening' op te zetten, eventueel samen met een individuele
opleidingsrekening.

48. Die ontwikkelingen moeten ook aansluiten bij de Europese initiatieven ter zake, met name

bij de Europese agenda voor de vaardigheden, die de betrokkenen moet helpen zich vlotter
(weer) in te schakelen op de arbeidsmarkt dankzij levenslang leren en het verwerven van
generieke vaardigheden, en de toekomstige, door de Europese Commissie voorgestelde
‘Europese pijler van sociale rechten’, die tegen medio 2017 klaar zou zijn, na raadpleging van
de verschillende actoren.

DE KWALITEIT VAN HET WERK KAN WORDEN VERBETERD DANKZIJ DE DIGITALISERING
49. Door de digitalisering kan de sociale band die gepaard gaat met de beroepsactiviteit als

gevolg van de individualisering van de arbeidsrelatie verzwakken en kan de werknemer
geïsoleerd geraken. Gedeelde werkplekken en startupincubators, die gevestigde bedrijven de
mogelijkheid kunnen bieden om samen te werken met kleine startups en hun ontwikkeling
mee in de hand te werken, kunnen in een aantal gevallen inspelen op die tendens.

50. In een digitale economie verdient de kwaliteit van het werk dan ook evenveel aandacht als

vandaag. Automatisering en robotisering hebben in het beste geval de mens vervangen bij
de uitoefening van de lastigste taken (zwaar, repetitief en gevaarlijk werk). In de toekomst
zullen ook complexere taken door robots worden uitgevoerd. Door in te zetten op de
complementariteit van mens en machine, kunnen een aantal basisfuncties worden
geherwaardeerd. Er moet in ieder geval op worden toegezien dat zulks niet leidt tot een
ondergeschiktheid van de mens aan de machine.

51. Het kan eveneens noodzakelijk blijken de moeilijkheden te onderzoeken die sommige

personen ondervinden om samen te werken met machines. Een herdachte ergonomie van
de interfaces tussen mens en machine kan daarvoor een oplossing bieden.

52. Nieuwe arbeidsvormen kunnen een tweesnijdend zwaard zijn wat betreft het evenwicht

tussen werk en privéleven. De flexibiliteit van die nieuwe vormen maakt het in theorie
mogelijk het werk beter te organiseren in het licht van de beschikbaarheid van de
werkenden, maar het gevaar bestaat dat de grenzen tussen privéleven en werk vervagen.
Het beheersen van dat risico ligt ten grondslag aan bepalingen op ondernemingsniveau die in
sommige bedrijven een 'recht op onbereikbaarheid' voor werkenden invoeren/toestaan.
Voor loontrekkenden kan zulks een oplossing zijn, zelfstandigen moeten daarentegen zelf
hun grenzen bepalen.

HET GEBRUIK VAN DOOR DE DIGITALISERING GEGENEREERDE GEGEVENS MOET GEREGLEMENTEERD WORDEN
53. Dankzij de analyse van grote hoeveelheden gegevens die aangemaakt worden tijdens het

gebruik van digitale instrumenten ('big data'), kunnen de dienstverlening en de
productieprocessen op tal van gebieden worden verbeterd. De verwerking van die gegevens
is eveneens een belangrijke bron voor banengroei (analisten gespecialiseerd in big data,
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online marketing, enz.)
54. In het huidig regelgevend kader rijst echter de vraag wie de eigenaar van die gegevens is.

De initiatieven die op Europees niveau werden opgezet om het creëren van monopolies te
vermijden, de gebruikers te beschermen en misbruiken te voorkomen moeten worden
voortgezet, zelfs als die gegevens in principe geen identificatie van personen mogelijk
maken.

55. Bovendien mag de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer niet

beletten dat wetenschappelijke diensten en overheden de bestaande administratieve
gegevens gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek, onder meer over de arbeidsmarkt.

EEN INCLUSIEVE DIGITALISERING, TEN BEHOEVE VAN IEDEREEN…
56. Het internet is het voorbeeld bij uitstek van een infrastructuur die netwerkeffecten

genereert. Sommigen hebben het internet echter nog nooit gebruikt. In België gold dat in
2015 voor 13 % van de bevolking tussen 16 en 74 jaar, tegen 16 % in de EU. De toegang tot
digitale instrumenten en het internet blijft duur. In alle landen van de EU15 is het percentage
regelmatige internetgebruikers (die het ten minste eenmaal per week gebruiken) nagenoeg
identiek bij de meest bemiddelde gezinnen (ongeveer 95% voor de gezinnen waarvan het
inkomen zich in het laatste kwartiel bevindt), wat absoluut niet het geval is onderaan de
inkomensladder.
Het
percentage
gebruikers varieert
ook
naargelang
de
werkgelegenheidssituatie. Het is systematisch kleiner bij werklozen (BE: 78 %, EU: 73 %) dan
bij werkenden (BE: 93%, EU: 87 %).

57. Het inkomen, het scholingsniveau en het feit of er al dan niet kinderen zijn, zijn belangrijke

factoren die verklaren welke gezinnen over een computer met internetaansluiting
beschikken. De geleidelijke verspreiding van mobiel en goedkoper internet en smartphones
zouden die situatie kunnen veranderen, doordat ze een ruimere toegang verschaffen tot
die technologieën.

58. Door ruimtes te creëren of bestaande ruimtes aan te passen (bijvoorbeeld openbare digitale

ruimten, gemeentebesturen, OCMW's, enz.), kan worden ingespeeld op twee grote
behoeften: enerzijds wordt toegang verleend tot de infrastructuur (computers,
telecominfrastructuur, wifi, enz.) en anderzijds wordt de gebruikers geleerd met die
instrumenten om te gaan. De ontwikkeling van aanvullende ruimten zoals co-working
spaces, met omkadering, is eveneens een middel om de digitale kloof te verkleinen. Het is
echter noodzakelijk ze te promoten en te financieren. De relevantie van deze acties
(apparatuur, doelgroep, enz.) moet ook regelmatig worden geëvalueerd.

59. Naast toegang tot de infrastructuur, zijn ook digitale basisvaardigheden nodig om ten volle

profijt te trekken van het internet. Volgens de enquêtes van Eurostat beschikte 60 % van de
Belgen in 2015 over digitale basisvaardigheden of over vaardigheden van een hoger niveau,
wat toch een minder goed resultaat is dan in Nederland (72 %) of in Duitsland (66 %).
Volgens verscheidene studies maken laaggekwalificeerden op een andere manier gebruik van
het internet dan hooggeschoolden. De overheid en de overheidsdiensten voor
arbeidsbemiddeling, net als initiatieven van gevestigde ICT-ondernemingen en startups
kunnen ertoe bijdragen het nuttig gebruik van het internet te doen toenemen door digitale
instrumenten (websites, apps, ...) aan te bieden die zowel aantrekkelijk als
gebruiksvriendelijk zijn. De integratie en de verspreiding van digitale kennis gedurende het
hele schooltraject en gedurende eenieders loopbaan zullen ook een positieve invloed hebben
op de afname van die verschillen in gebruik.

60. Technologie kan ook een integrerende rol vervullen. Door het ondernemerschap en de

zelfstandige werkgelegenheid te bevorderen, bieden digitalisering en deeleconomie
beroepskansen aan personen van wie de competenties niet werden erkend op de gewone
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arbeidsmarkt. Dat is ook de gelegenheid om de troeven van diversiteit op de arbeidsmarkt
aan te tonen.

… DAT DE VEREISTE VAARDIGHEDEN OP DE ARBEIDSMARKT DOET TOENEMEN
61. De school is de plek bij uitstek om de toekomstige generaties voor te bereiden om ten volle

profijt te kunnen trekken van de digitalisering. De volwassenen moeten zich er ook
vertrouwd mee kunnen maken door middel van permanente opleiding.

62. De digitale economie doet een beroep op een brede waaier aan competenties. Ze vergt

expertise van specialisten gaande van ingenieurs informatica, wiskundigen en taalkundigen
tot programmeurs, maar ook de meer traditionele knowhow van de massa werknemers die
over een digitale basiskennis moeten beschikken. Die kennis moet meer gericht zijn op het
gebruik van software/toepassingen, waardoor vaardigheden die complementair zijn aan
machines beter tot hun recht kunnen komen.

63. Voor iedereen verbeteren 'soft skills', dat zijn de niet-cognitieve vaardigheden

(emotionele, sociale en maatschappelijke vaardigheden) een groot aanpassingsvermogen
en een goede technische kennis, de garanties op werk. De generieke vaardigheden zullen
immers nog lange tijd niet kunnen worden uitgeoefend door computers/robots/machines.
Taken die berusten op zintuiglijke ervaringen en fijne motorische vaardigheden, taken gelinkt
aan ethiek, moraliteit en politiek, taken gelinkt aan sociale interactie en emotionele
intelligentie, transdisciplinaire taken en taken die creativiteit, inventiviteit en intuïtie vergen,
zijn allemaal nog moeilijk om te zetten in algoritmen en kunnen dus zeer moeilijk worden
geautomatiseerd. Het aanleren en onderhouden van de vaardigheden om die taken uit te
voeren, vooral in combinatie met ICT-vaardigheden, is dan ook onontbeerlijk om inzetbaar
te blijven op de toekomstige arbeidsmarkt. In dat verband is een belangrijke taak
weggelegd voor het onderwijs.

64. Op het gebied van opleiding, ongeacht of het nu initiële dan wel permanente opleiding

betreft, kunnen digitale technologieën op diverse domeinen belangrijke bijdragen leveren.
De analyse van big data kan een duidelijker beeld opleveren van de op de arbeidsmarkt
vereiste vaardigheden. Die informatie kan nuttig zijn voor het aanpassen van het
opleidingsaanbod en voor de studiekeuze van jongeren. De verwerking van de gegevens die
worden gegenereerd via IT-opleidingsinstrumenten maakt het mogelijk om sneller
problemen op te sporen en leermiddelen aan te passen, wat de doeltreffendheid van de
opleidingen en de tevredenheid van de gebruikers ten goede komt.

ONLINE OPLEIDINGEN EN OPLEIDINGEN OP AFSTAND KUNNEN HET TRADITIONELE ONDERWIJS VERRIJKEN
65. Ten eerste kan de traditionele opleiding 'in situ' worden aangevuld met opleidingen op

afstand, die potentieel door een veel groter aantal leerlingen kunnen worden gevolgd, en
met online opleidingen, waarvan het tempo automatisch kan worden aangepast aan dat
van de student, wat een volledig gepersonaliseerd onderwijs mogelijk maakt. Met andere
woorden, digitalisering kan de productiviteit van het onderwijs aanzienlijk verhogen. De
nieuwe technologieën zouden kunnen worden gebruikt om kennis en pedagogische inhoud
te verspreiden. Velen brengen immers vele uren door op het internet. Een gedeelte van die
tijd zou moeten kunnen worden aangewend voor een leerproces in aantrekkelijke vorm om
de kennis en de vaardigheden op te voeren.

VOLWASSENEN, WERKENDEN EN WERKLOZEN MOETEN HUN VAARDIGHEDEN UPDATEN
66. Ten tweede evolueert kennis voortdurend, net als de vaardigheden die werkgevers vergen;

permanente opleiding moet zoveel mogelijk op die nieuwe behoeften anticiperen en dient
meer dan ooit te worden aangemoedigd en zo goed mogelijk te worden aangewend. Die
aanmoediging moet zowel uitgaan van de overheid, omdat opleiding het beste middel is om
27.

Hoge Raad voor de Werkgelegenheid

de inzetbaarheid en de mobiliteit van de werkenden en werkzoekenden te verzekeren, als
van de ondernemingen, om intern te beschikken over de middelen die noodzakelijk zijn voor
hun ontwikkeling. Voor een goede aanwending zijn getuigschriften nodig, die de kwaliteit
van de opleidingen garanderen en de deelnemers eraan in staat stellen zich erop te
beroepen bij hun eventuele werkgever.
67. In het licht van de langere loopbanen moet een algemene en langetermijnstrategie worden

uitgewerkt, die zich niet toespitst op een leeftijdsgroep, noch op een kwalificatieniveau. De
overheid moet stimuli opzetten met het oog op de permanente opleiding van alle
werkenden door zowel de werkgever als de werknemers te responsabiliseren. In dat kader
moet ze in het bijzonder oog hebben voor de midden- en laaggeschoolden, alsook voor de
50-plussers, die op het ogenblik minder aan die permanente opleidingen deelnemen. De
overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling moeten specifiek aandacht besteden aan de
verbetering van de digitale vaardigheden van werkzoekenden, zodat hun herinschakeling
op de arbeidsmarkt bevorderd wordt. Sommige overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling
hebben reeds studies uitgevoerd om de aan de digitalisering van de economie gerelateerde
problematieken te identificeren, de impact van digitalisering op de beroepen te bepalen en
een aanpak ter zake uit te werken via diverse kanalen binnen de organisatie. Uit het Verslag
blijkt immers dat in België het percentage regelmatige internetgebruikers bij de
werkzoekenden 15 procentpunt lager ligt dan bij de werkenden. De vraag rijst of die situatie
geen gevolgen met zich brengt wat betreft het vermogen van hun kinderen om dat
instrument, welk onvermijdelijk is geworden tijdens hun studies, te beheersen.

DE NIEUWE GENERATIE LEREN WERKEN MET ICT IS EEN NOODZAAK
68. Om ervoor te zorgen dat de nieuwe generatie de nodige digitale vaardigheden en soft skills

verwerft, moet het onderwijs zijn methoden, de inhoud van de schoolprogramma's en zijn
beoordelingsprocessen aanpassen. De ter zake genomen maatregelen moeten voortdurend
worden geëvalueerd en alle stakeholders (overheid, leerkrachten, opleiders, ouders,
studenten, enz.) moeten daarbij worden betrokken.

69. In de eerste plaats moeten de scholen beschikken over moderne technologische middelen

en in staat zijn die regelmatig te vernieuwen. Daartoe kan een partnerschap worden
aangegaan tussen de ondernemingen uit de digitale sector en de scholen.

70. Naast de technische aspecten, vergt de digitale omschakeling van het onderwijs een

verbetering van de digitale vaardigheden van de leerkrachten die daarover moeten
lesgeven, zowel uit technisch als uit pedagogisch oogpunt. Opleiding krijgen inzake nieuwe
technologieën zorgt er inderdaad voor dat het gevoel van vertrouwen van leerkrachten ten
opzichte van technologie en het gebruik ervan in het kader van hun beroepsactiviteit
toeneemt. In België bevat de initiële opleiding van lesgevers minder vaak dan elders in
Europa een verplichte deelname aan specifieke ICT-opleidingen. Hoewel in de landen die de
beste cijfers voorleggen, 70 tot 80 % van de leerlingen leerkrachten hebben die ter zake
verplichte opleidingen hebben gevolgd, is zulks voor de Belgische leerlingen slechts bij 10 tot
20 % het geval. Idealiter moeten die opleidingen gegeven worden door actoren uit de
digitale sector teneinde de wisselwerking tussen het werkveld en het onderwijs te
versterken.

71. De strategieën van de scholen om het gebruik van digitale technologieën te bevorderen,

moeten worden voortgezet teneinde een open houding van zowel lesgevers als leerlingen
ten aanzien van het digitale te ontwikkelen. Specifiek op kinderen gerichte programma's
moeten hen in staat stellen een kritische geest te ontwikkelen ten opzichte van wat op
internet te vinden is, een basiskennis van het programmeren te verwerven en inzicht te
krijgen in de werking van de digitale objecten, die in onze omgeving steeds meer voorkomen.

72. Gelet op het tekort aan digitale specialisten, dienen stimuli te worden voorgesteld om
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leerlingen aan te moedigen voor technologische, wiskundige en wetenschappelijke
studierichtingen te kiezen; dat geldt in het bijzonder voor vrouwen, die daarin sterk
ondervertegenwoordigd zijn. In dat verband is ook een mentaliteitsverandering nodig.

DE DIGITALISERING HEEFT HET AFSTEMMEN VAN HET ARBEIDSAANBOD OP DE ARBEIDSVRAAG INGRIJPEND
VERANDERD

73. Nieuwe diensten en actoren (werkgelegenheidssites, professionele digitale sociale

netwerken, e-coöptatiesites, dienstenplatformen en freelancesites, ...) zijn ontstaan als
gevolg van de digitalisering. Zowel werkzoekenden als ondernemingen en
arbeidsbemiddelaars hebben hun methodes en hun aanpak aangepast om er profijt van te
trekken. Het moet worden benadrukt dat een betere informatieverspreiding alleen de
problemen inzake de afstemming van het arbeidsaanbod op de vraag niet kan oplossen,
aangezien er ook sprake kan zijn van een tekort aan kandidaten in kwantitatieve of
kwalitatieve termen.

74. Voor werkzoekenden is het gebruik van online instrumenten in de diverse fasen van het

zoeken naar werk zeer courant geworden (zoeken naar vacatures, zich kandidaat stellen,
online test, ...), hoewel dat voor sommigen een hinderpaal blijft. Het gebruik van een
professioneel digitaal netwerk raakt steeds meer ingeburgerd, vooral bij sommige
categorieën van actieven, zoals kaderleden, hooggeschoolden en jongeren.

75. De ondernemingen maken van het internet gebruik om hun imago te bevorderen en zo

potentiële kandidaten aan te trekken. De verspreiding van online advertenties is thans
vrijwel onvermijdelijk, hoewel de traditionele kanalen daarom nog niet worden
veronachtzaamd. Relevante profielen worden niet alleen meer gezocht bij de actieve
werkzoekenden maar ook, via de professionele sociale netwerken, zoals LinkedIn, bij
werkenden die niet actief op zoek zijn naar werk, maar open staan voor een werkaanbieding.
Al met al zou dat kunnen resulteren in een betere sectorale allocatie van de vaardigheden en
een betere geografische en professionele verdeling van de arbeidskrachten.

76. In het licht van die ontwikkelingen, hebben de private arbeidsbemiddelingsbureaus hun rol

herdacht, teneinde hun meerwaarde te behouden. De overheidsdiensten voor
arbeidsbemiddeling, waar de werkzoekenden zich moeten laten inschrijven om recht te
hebben op uitkeringen, hebben eveneens hun prestaties verbeterd dankzij hun online
diensten voor zowel werkzoekenden als ondernemingen. De uitdaging blijft dan ook het
aantrekken van de passende vaardigheden, het opzetten van digitale tools, platformen en
online diensten in overleg met de klanten en de gebruikers. Dat vergt een blijvende
investering in IT, medewerkers en partnerschappen. Er moet dus op worden toegezien dat
de overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling adequate investeringen in IT kunnen blijven
verrichten, zowel inzake materieel als inzake personeel.

77. Deze aanbevelingen vergen een regelmatige follow-up, alsook een grondig beraad en

diepgaande voorstellen in het licht van het reële verloop van de economie, met name van de
digitalisering ervan, de innovaties en de nieuwe maatschappelijke behoeften welke die
omschakeling zal teweegbrengen.

*
*

*
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1. RECENTE ONTWIKKELINGEN EN VOORUITZICHTEN IN BELGIË
In dit hoofdstuk worden de recente ontwikkelingen op en de vooruitzichten voor de arbeidsmarkt
besproken. Eerst komen de demografische aspecten aan de orde en de weerslag ervan op de
participatiegraad van de diverse bevolkingscategorieën. Daarna wordt een overzicht gegeven van
het verloop van de activiteit en de werkgelegenheid alsook van de tendensen in de sectoren van
de economie. Ook de loonkosten en het loonmatigingsbeleid worden toegelicht. Tevens wordt de
werkloosheid internationaal vergeleken en wordt het verloop ervan in België besproken. In een
laatste paragraaf worden onderwijs en opleiding behandeld.

1.1. Demografische ontwikkelingen en arbeidsmarktparticipatie
De laatste vijftien jaar is de arbeidsmarktparticipatie gestegen en is het aandeel van de inactieven
in de bevolking op arbeidsleeftijd teruggelopen (van 35 % in 2000 is de inactiviteitsgraad gedaald
tot 32 % in 2015). De toename van het aantal werkenden en het aantal werklozen was
dynamischer dan de vermeerdering van de inactieven.

Grafiek 1 – Bevolking naar situatie inzake werkgelegenheid 1
(in % van de bevolking van 15 tot 64 jaar)

Bron: EC.
1
De in de grafiek opgenomen werkgelegenheidsgraad stemt overeen met de werkgelegenheid van de bevolking van
15 tot 64 jaar en verschilt dus van de werkgelegenheidsgraad die verderop in dit Verslag in aanmerking wordt
genomen (namelijk die van de bevolking tussen 20 en 64 jaar) conform de doelstellingen 2020. De
werkloosheidsgraad is ook de graad ten opzichte van de bevolking van 15 tot 64 jaar, waardoor hij zich onderscheidt
van de ‘geharmoniseerde’ werkloosheidsgraad die wordt berekend op basis van de beroepsbevolking.

De vermindering van het aantal inactieven weerspiegelt met name het effect van het beleid tot
activering van de 55-64-jarigen. Zo is de inactiviteitsgraad gedaald van 73 % in 2000 tot 53 % in
2015. Deze leeftijdscategorie weegt ook minder dan in het verleden aangezien de
babyboomgeneratie geleidelijk verdwijnt uit de bevolking op arbeidsleeftijd. Van de personen die
na de pensioengerechtigde leeftijd actief blijven, zijn de meesten zelfstandigen. Dat verloop
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wordt bevestigd door de gegevens van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der
Zelfstandigen (RSVZ). In 2015 waren er 32 % méér zelfstandigen die na hun pensioen actief bleven
dan in 2010 (namelijk een verschuiving van ongeveer 70 000 actieven in 2010 naar 92 000). In
2015 maakten ze bijna 9 % uit van het totale aantal zelfstandigen. Deze evolutie wordt ook
vastgesteld bij bezoldigd werk aangezien de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) in het derde
trimester van 2015 ongeveer 22 000 werkenden van meer dan 65 jaar telde, wat een verhoging is
van 25 % in vergelijking met het overeenstemmende trimester in 2010. De leeftijdsgroep van de
25-54-jarigen laat eveneens een afname van 18 % tot 15 % optekenen. Jongeren zijn daarentegen
minder vaak actief dan in het verleden. Dat komt voornamelijk door de langere studietijd en
doordat studies in België relatief weinig gecombineerd worden met een baan.

Tabel 1 – Demografisch verloop in België
(verandering in duizenden personen op jaarbasis)

Totale bevolking
1
Bevolking op arbeidsleeftijd
2
Beroepsbevolking

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Niveau
2015

99
55
43

98
45
41

74
22
31

57
12
6

55
9
29

59
16
22

11 238
7 284
5 247

Bronnen: ADS, INR, RVA.
1
Bevolking van 15 tot 64 jaar.
2
15- 64-jarigen die aan het werk zijn of op zoek zijn naar een baan.

Uit het recent demografisch verloop in België blijkt een meer uitgesproken toename van de totale
bevolking dan van de bevolking op arbeidsleeftijd. Zo was er in 2015 een groei met 59 000
personen, waarvan slechts 16 000 15-64-jarigen. De verandering van de beroepsbevolking, dat is
het bestaande arbeidsaanbod, blijft echter belangrijk. Er werden nagenoeg 22 000 personen extra
met een bezoldigde baan (loontrekkende of zelfstandige) of niet-werkende werkzoekenden
opgetekend.
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Grafiek 2 – Demografische vooruitzichten
(verandering op jaarbasis, in duizenden personen, demografische vooruitzichten 2015-2040)

Bronnen: ADS, FPB.

De laatste twintig jaar is de stijging van de bevolking steeds meer het gevolg geweest van een
aanzienlijke nettomigratiestroom. Het gezinsherenigingsbeleid, de instroom van asielzoekers
alsook de verruiming van de EU zijn de voornaamste verklarende factoren ervoor. Het natuurlijke
saldo wordt dan weer minder belangrijk. De daling van de vruchtbaarheidsgraad alsook de stijging
van de levensverwachting bieden een verklaring voor dat verschijnsel. Inzake de bevolking op
arbeidsleeftijd, illustreren de stromen de vergrijzing, waarbij de uitstroom steeds minder
gecompenseerd wordt door de instroom van jongeren die de leeftijd van 15 jaar bereiken. Er zij
tevens aangestipt dat de babyboomgeneraties steeds meer tot de leeftijdscategorie van de 65plussers gaan behoren en thans ook ‘opaboomers’ worden genoemd. De gemiddelde leeftijd van
een inwoner zou oplopen van 41 jaar in 2015 tot 43 jaar in 2040. Die factoren zouden tijdens de
periode 2019-2033 zelfs leiden tot een vermindering van de bevolking op arbeidsleeftijd.
Internationaal vergeleken, blijft de vergrijzing van de bevolking evenwel minder uitgesproken dan
in de buurlanden.
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Grafiek 3 – Herziening van de vooruitzichten voor de totale bevolking
(in duizenden personen, gegevens op 1 januari van het overeenkomstige jaar)

Bronnen: ADS, FPB.

In vergelijking met de in 2015 toegelichte demografische vooruitzichten, worden nu in 2017 en
2018 twee pieken aangegeven voor de totale bevolking en voor de bevolking op arbeidsleeftijd.
Zo zou de totale bevolking in 2025 ongeveer 11 756 000 personen bedragen, tegen 11 686 000 in
de voorgaande versie van de demografische vooruitzichten. Die opwaartse herziening van het
kortetermijnverloop is toe te schrijven aan de instroom van asielzoekers in België sinds medio
2015. De tijd die nodig is om hun dossiers te behandelen vóór ze als vluchteling kunnen worden
erkend, verschuift hun opname in de Belgische bevolking. Zo komt de herziening van de groei van
de totale bevolking maar vanaf 1 januari 2017 tot uiting. Van de 91 300 en 78 500 additionele
personen in 2017 en 2018 zijn er 44 900 en 34 200 toe te schrijven aan de vluchtelingencrisis.
Aangezien de vluchtelingen relatief jong zijn in vergelijking met de Belgische bevolking, stijgt ook
het aantal 15-64-jarigen fors in die twee jaren. Terwijl in de vorige vooruitzichten gemikt werd op
6 300 personen op arbeidsleeftijd meer in 2017 en 2 900 minder in 2018, bedragen die cijfers
thans respectievelijk +42 400 en +24 200. Die nieuwkomers vertegenwoordigen echter slechts een
klein gedeelte van de bevolking. Zelfs al kan daardoor de vergrijzing op korte termijn worden
ingetoomd, ze kunnen het probleem niet oplossen. Bovendien zullen de effecten afhangen van de
inschakeling van deze bevolking op de arbeidsmarkt.
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Tabel 2 – Participatiegraad naar leeftijd, geslacht, scholingsniveau en nationaliteit
(in % van de overeenkomstige bevolking van 15 tot 64 jaar, tussen haakjes het aandeel in de totale
beroepsbevolking)
2000

20051

2010

2015

Totaal

65,1 (100)

66,7 (100)

67,7 (100)

67,6 (100)

Leeftijd
15-24-jarigen
25-54-jarigen
55-64-jarigen

35,3 (10)
82,4 (84)
27,1 (6)

35,0 (10)
84,6 (82)
33,3 (8)

32,5 (9)
86,3 (80)
39,1 (11)

30,0 (8)
85,1 (78)
46,6 (14)

Geslacht
Mannen
Vrouwen

73,7 (57)
56,4 (43)

73,9 (56)
59,5 (44)

73,4 (55)
61,8 (45)

72,2 (54)
63,0 (46)

Scholingsniveau
Laaggeschoold
Middengeschoold
Hooggeschoold

48,6 (32)
70,2 (36)
87,2 (32)

47,0 (26)
71,6 (39)
86,6 (35)

46,3 (22)
71,5 (39)
85,7 (39)

43,4 (18)
70,1 (40)
85,8 (41)

Nationaliteit
Belg
Andere EU-burgers
Niet-EU-burgers

65,8 (92)
nb
nb

67,0 (92)
66,4 (6)
50,3 (2)

67,9 (91)
70,1 (7)
54,9 (3)

67,9 (88)
71,0 (8)
55,6 (4)

Bron: EC.
1
De gegevens naar nationaliteit zijn de gegevens van 2006, het eerste jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn voor
de EU- en de niet-EU-staatsburgers.

De wens om de werknemers ertoe aan te zetten langer op de arbeidsmarkt te blijven ligt in de lijn
van die problematiek. Van 2000 tot 2015 steeg de participatiegraad van 55-plussers met 19,5
procentpunten, van 27,1 % tot 46,6 %, dat is de sterkste stijging van alle leeftijdscategorieën. De
25-54-jarigen blijven echter de leeftijdsgroep met de hoogste activiteitsgraad, nl. 85,1 % in 2015.
Algemeen gezien, geeft de participatiegraad in België een opwaartse langetermijntendens te zien.
Dat verloop is toe te schrijven aan de gestegen participatiegraad van de 55-plussers, maar komt
ook doordat steeds meer vrouwen aan het arbeidsproces deelnemen. Ondanks een toename van
hun participatiegraad met nagenoeg 6,6 procentpunt de laatste vijftien jaar, halen ze echter nog
niet de graad van hun mannelijke tegenhangers en blijven er in 2015 ongeveer 9,2 procentpunt
onder.
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Tabel 3 –Scholingsniveau naar leeftijdscategorie in de beroepsbevolking
(in % van de overeenkomstige beroepsbevolking)
2000

2005

2010

2015

15-24-jarigen
Laaggeschoold
Middengeschoold
Hooggeschoold

26
53
22

25
53
22

25
53
22

20
54
26

25-54-jarigen
Laaggeschoold
Middengeschoold
Hooggeschoold

32
35
33

25
38
37

21
38
41

17
39
44

55-64-jarigen
Laaggeschoold
Middengeschoold
Hooggeschoold

46
24
30

36
31
33

32
32
36

27
36
38

Bron: EC.

Het scholingsniveau van de individuele personen is een bepalende factor voor de integratie op de
arbeidsmarkt. Het verschil in activiteitsgraad tussen laaggeschoolden en hooggeschoolden, dat in
2000 al 38,6 procentpunt bedroeg, is niet verbeterd en komt thans uit op 42,4 procentpunt. Dat is
met name toe te schrijven aan de vermindering van de participatie van laaggeschoolden (hun
participatiegraad liep terug van 48,6 % in 2000 tot 43,4 % in 2015). Laaggeschoolden, die wellicht
hard door de laatste twee crises getroffen zijn, ondervinden ook grotere moeilijkheden bij het
zoeken naar een baan door de hogere eisen inzake vaardigheden en scholing voor een bepaalde
job. Er is echter een beduidend lager percentage laaggeschoolden bij de jongste
leeftijdscategorieën1, 17 % bij de 25-54-jarigen tegen 27 % bij de 55-64-jarigen, alsook een kleiner
wordend aandeel in de totale beroepsbevolking (van 32 % in 2000 tot 18 % in 2015). Hoewel ze
een geringere groep uitmaken dan voorheen, heeft de verlaging van hun activiteitsgraad een
aanzienlijke en negatieve impact op de totale participatiegraad van België.
Een laatste categorie waarnaar bijzondere aandacht moet uitgaan, zijn de niet-Europese
staatsburgers. De participatiegraad van deze groep lag in 2015 12,3 procentpunt onder die van de
Belgen. Dat verschil, welk deels gecompenseerd wordt door een veel groter aantal werklozen bij
de
niet-EU-onderdanen,
verhult
een
beduidend
belangrijker
verschil
inzake
werkgelegenheidsgraad van zowat 20,5 procentpunt voor de 15-64-jarigen.

1
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Het percentage is niet veelzeggend voor de groep van de 15-24-jarigen, omdat een gedeelte ervan nog steeds op
school zit om de secundaire cyclus af te maken (in dat stadium hebben ze de facto hooguit een diploma van het
lager secundair onderwijs, waardoor ze tot de groep van de laaggeschoolden gerekend).
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Grafiek 4 – Internationale vergelijking van de participatiegraad
(in % van de bevolking van 15 tot 64 jaar)

Bron: EC.

Ondanks de voor de totale participatiegraad opgetekende zeer licht positieve tendens, komt
België niet uit boven het Europese gemiddelde. Bovendien vertoont België da laagste
participatiegraad van de landen uit de vergelijking. Dat geldt met name voor de jongste
leeftijdscategorieën, maar ook voor de 55-plussers. De verlenging van de studieduur alsook een
kleiner aantal studenten met een baan verklaren het grote verschil voor jongeren van minder dan
25 jaar. De studiekosten, die internationaal vergeleken relatief laag uitvallen, alsook de
mogelijkheid om een beurs te verkrijgen, drukken het aantaljobstudenten. Mede door de stijging
van het aantal uren dat de studenten mogen werken, is de participatie van de jongeren reeds
toegenomen. In 2015 liet België voor die categorie een participatiegraad van 30 % optekenen,
tegen gemiddeld 41,5 % in de EU, terwijl Nederland met 68,5 % de hoogste graad te zien geeft.
Wat de 55-plussers betreft, blijft de participatiegraad, ondanks stimuli om langer op de
arbeidsmarkt te blijven, 10,7 procentpunt onder het Europees gemiddelde en beduidend beneden
de graad van de ‘best performer’, namelijk Zweden, waar de activiteitsgraad 78,7 % beloopt.
De betere resultaten van de noordse landen gaan vaak gepaard met wat de ‘flexicurity’ wordt
genoemd, met andere woorden een zekere soepelheid voor de ondernemingen gekoppeld aan
een veiligheidsgevoel voor de werknemers2. De flexibiliteit van de arbeidsmarkt in die landen
blijkt uit de arbeidsovereenkomsten, de arbeidsduur, de functionele aspecten en, ten slotte, de
loonvorming. De collectieve arbeidsovereenkomsten spelen een essentiële rol. Over de
kaderovereenkomsten wordt in de ondernemingen onderhandeld zonder afbreuk te doen aan de
via de nationale akkoorden verworven voorwaarden. Die flexibiliteit wordt gecompenseerd en
aangevuld door een zekerheid op de arbeidsmarkt via een gul systeem van
werkloosheidsuitkeringen, een actief werkgelegenheidsbeleid en individuele begeleiding. Tot slot
worden de investeringen in de scholing van de arbeidskrachten tijdens iedere fase van de
levenscyclus sterk opgevoerd, wat eveneens verklaart waarom de noordse landen betere
resultaten boeken inzake onderwijs (dit punt wordt verder uitgewerkt in paragraaf 1.5 van dit
verslag).

2

Voor meer informatie, zie Lefebvre A. en D. Méda (2008) Performances nordiques et flexicurité: quelles relations?,
Travail et Emploi, n° 113.
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1.2. Economische activiteit en werkgelegenheid
Het in 2014 ingezette herstel van de werkgelegenheid, iets later dan de terugkeer van de groei,
hield in 2015 aan; er werden netto bijna 41 000 banen gecreëerd. Hoewel de groei 2,5 maal
groter was dan het jaar voordien, blijft die stijging onder wat in 2011 werd opgetekend vóór de
overheidsschuldencrisis (61 000 extra banen) en tijdens de twee jaren voorafgaand aan de
financiële crisis van 2008 (respectievelijk +71 000 en +79 000 in 2007 en 2008). De netto
banencreatie zou naar verwachting gedurende de hele projectieperiode doorgaan tegen de
achtergrond van een stabiele groei, na een lichte daling begin 2016. Dat verloop ging maar licht
gepaard met een stijging van de productiviteit per uur.

Tabel 4 - Intensiteit van de groei van de werkgelegenheid, het bbp en de productiviteit
(in %, gemiddelde jaarlijkse groeicijfers)
1971-1980

1981-1990

1991-2000

2001-2010

2011-2015

Bbp
Werkgelegenheid

3,4
0,2

2,0
0,2

2,2
0,6

1,6
0,9

1,5
0,9

Arbeidsintensiteit van de groei

0,1

0,1

0,3

0,6

0,6

-0,8
4,2
3,2

-0,1
2,1
1,8

0,2
2,0
1,6

0,5
1,1
0,7

1,1
0,4
0,7

Arbeidsvolume
Productiviteit per uur
Productiviteit per persoon

Bronnen: INR, NBB, OESO.

Wordt de werkgelegenheidsintensiteit van de groei gedefinieerd als de verhouding tussen de
toename van de werkgelegenheid en de stijging van de activiteit, dan vertoont deze een duidelijk
opwaartse tendens. Terwijl de groei van het bbp op jaarbasis terugliep van 3,4 % in de jaren 1970
tot 1,6 % in de jaren 2000, liep de gemiddelde jaarlijkse werkgelegenheidsgroei op van 0,2 % tot
0,9 %. Tegenover een groei van de activiteit met 1 % in de jaren zeventig, stond derhalve amper
werkgelegenheidscreatie (+0,06 %). Hetzelfde jaarlijkse groeipercentage heeft de afgelopen
vijftien jaar 0,6 % extra banen met zich gebracht. Die grotere werkgelegenheidsintensiteit van de
groei verklaart de aanzienlijke werkgelegenheidscreatie in 2015, ondanks een relatief gematigde
bbp-groei. Dat verloop is het gevolg van de afname van de productiviteitsgroei in de loop van de
tijd, maar is eveneens toe te schrijven aan de geleidelijke verschuiving van de activiteit naar een
diensteneconomie. De diensten worden immers gekenmerkt door een lagere productiviteit en
een sterkere arbeidsintensiteit dan de industrie. Het verschil in jaarlijkse groeicijfers tussen de
productiviteit per uur en de productiviteit per werknemer strookt met het neerwaartse verloop
van de gemiddelde arbeidsduur. Dit is in het bijzonder toe te schrijven aan de vermindering van
het aantal contractuele uren, een toename van het deeltijdwerk, het toegenomen beroep op
tijdskrediet en de wijzigingen in de werkgelegenheidsstructuur. De laatste jaren verdwijnt dat
verschil, met name als gevolg van de verlenging van de gemiddelde duur van het deeltijdwerk.
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Grafiek 5 – Binnenlandse werkgelegenheid, arbeidsduur en productiviteit
(bijdrage aan de bbp-groei, in procentpunt, voor seizoen- en kalenderinvloeden gezuiverde gegevens)

Bronnen: INR, NBB.

In tegenstelling tot wat in het recente verleden werd opgetekend, nam het gemiddeld aantal
gewerkte uren in 2015 verder af; die tendens zou de volgende drie jaar aanhouden en er zouden
naar verwachting opnieuw lichte dalingen worden opgetekend. Dat verschijnsel is in
overeenstemming
met
een
flexibeler
arbeidsmarkt,
waar
deeltijdwerk
en
kortetermijnovereenkomsten aan belang winnen. Deeltijdwerk, dat 20 jaar geleden iets minder
dan 14 % van de totale werkgelegenheid uitmaakte, is thans goed voor 24,3 %. Er zij echter
aangestipt dat ook al wordt dat aandeel groter, de gemiddelde duur van een deeltijdbaan langer
wordt. Wijzigingen in de werkgelegenheidsstructuur hebben daar eveneens toe bijgedragen.
Terwijl de werkgelegenheid afneemt in de industrie, stijgt ze in de marktdiensten en de nietmarktdiensten. Deze laatsten tellen een groot aantal deeltijdwerkers, wat de algemene tendens
van het gemiddeld aantal gewerkte uren drukt. Voorts is er ook nog het groeiend aandeel van de
55-plussers die hun activiteit aan het einde van hun loopbaan afbouwen, alsook de
vervrouwelijking van de arbeidsmarkt vermits vrouwen gemiddeld beschouwd vaker deeltijds
werken dan mannen. De afschaffing van de uitkeringen voor het tijdskrediet zonder motief biedt,
naast die structurele factoren, een tijdelijke verklaring voor de vermindering van het gemiddeld
aantal gewerkte uren in 2015. Die in januari 2015 aangekondigde hervorming heeft een
anticipatie-effect gesorteerd bij vele werknemers die het stelsel tot 1 juli 2015 genoten. Zo
maakten 10 000 personen meer gebruik van een tijdskrediet, dat is een toename met 7,3 % ten
opzichte van 2014. Van de diverse types van arbeidsonderbreking winnen de verminderingen van
de arbeidstijd met een vijfde aan belang.
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Tabel 5 – Verloop van de werkgelegenheid en van de componenten ervan
(in duizenden personen, tussen haakjes verandering in duizenden personen t.o.v. het voorgaande jaar)
2005
Totale nationale
werkgelegenheid
Grensarbeiders

4 328
73

Totale binnenlandse
werkgelegenheid

4 255

2010

(62)
(2)
(61)

4 553

2015

2016e

2017e

2018e

(29)

4 668

(41)

4 711

(43)

4 758

(47)

4 808

(50)

(1)

78

(0)

78

(0)

78

(0)

78

(0)

4 474

(29)

4 591

(41)

4 634

(43)

4 680

(47)

4 730

(50)

79

Zelfstandigen

695

(3)

727

(5)

766

(10)

776

(10)

786

(10)

797

(11)

Werknemers

3 561

(58)

3 747

(23)

3 825

(31)

3 857

(32)

3 894

(37)

3 933

(40)

Conjonctuurgevoelige
bedrijfstakken
Landbouw,
bosbouw en
visserij
Industrie en
energie
Bouwnijverheid

2 255

(29)

2 352

(4)

2 363

(15)

2 380

(17)

2 404

(25)

2 433

(29)

(0)

22

(1)

n.b.

n.b

n.b.

Handel, vervoer
en horeca
Informatie en
communicatie
Financiële
activiteiten en
verzekeringen
Exploitatie van
en handel in
onroerende
goederen
Zakelijke
dienstverlening
Nietmarktdiensten
Overheid en
onderwijs
Overige diensten
Werkloosheid
p.m. Geharmoniseerde
2
werkloosheidsgraad

1

18

(0)

20

616

(-5)

569

(-17)

532

(-8)

n.b.

n.b

n.b.

191

(3)

212

(1)

200

(-4)

n.b.

n.b

n.b.

821

(13)

854

(0)

846

(5)

n.b.

n.b

n.b.

86

(2)

96

(-1)

97

(1)

n.b.

n.b

n.b.

126

(-1)

121

(-2)

117

(0)

n.b.

n.b

n.b.

18

(0)

20

(0)

21

(0)

n.b.

n.b

n.b.

378

(17)

460

(23)

528

(22)

n.b.

n.b

n.b.

1 306

(29)

1 395

(19)

1 462

(16)

1 477

(15)

1 489

(12)

1 500

(11)

753

(15)

790

(7)

806

(1)

807

(1)

805

(-1)

802

(-3)

553

(14)

605

(12)

657

(15)

670

(14)

684

(14)

698

(14)

579

(-19)

560

(-19)

551

(-9)

524

(-26)

585
8,5

(11)

565
8,4

(14)

8,6

8,6

8,3

7,8

Bronnen: INR, NBB, RVA.
1
Die omvatten onder meer de bedrijfstakken gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening en kunst,
amusement en recreatie.
2
In % van de beroepsbevolking van 15 tot 64 jaar.

Aangezien de arbeidsvraag sneller stijgt dan de beroepsbevolking, zou het aantal niet-werkende
werkzoekenden naar verwachting gedurende de gehele projectieperiode moeten afnemen. Eind
2018 zouden derhalve 54 000 werklozen minder worden opgetekend dan in 2015. De
geharmoniseerde werkloosheidsgraad zou die ontwikkelingen weerspiegelen: gemiddeld op
jaarbasis zou hij teruglopen van 8,6 % in 2015 tot 7,8 % in 2018.
De stijging van de werkgelegenheid – 140 000 extra banen tussen 2016 en 2018 – wordt zowel
door de gesalarieerde werkgelegenheid als door de zelfstandigen ondersteund. Er zouden
gedurende de ramingsperiode 31 000 zelfstandige ondernemers meer worden opgetekend. Wat
44.
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de werknemers betreft, zullen de marktactiviteiten de grootste bijdrage leveren aan de toename
van de werkgelegenheid. Er zullen zich niettemin tegenstrijdige ontwikkelingen aftekenen in de
conjunctuurgevoelige bedrijfstakken, waar de werkgelegenheidscreatie thans gedragen wordt
door de marktdiensten en in het bijzonder door de zakelijke dienstverlening. De neerwaartse
tendens in de industrie, de bouwnijverheid en in mindere mate in de financiële activiteiten zou
dan weer aanhouden. Dat verschijnsel bevestigt de steeds meer uitgesproken tertiarisering van
onze economie. In de bouwnijverheid heeft het fenomeen van detachering bijgedragen aan de
vertraging van de groei van de werkgelegenheid. In de bouwnijverheid wordt, in de
veronderstelling dat hetzelfde arbeidsvolume werd ingezet zonder het systeem van de
gedetacheerde werkenden, de impact van detachering op de werkgelegenheid in de sector op
ongeveer 36 000 voltijdsequivalenten geraamd3.
Het verloop van de werkgelegenheid en de werkloosheid wordt ook beïnvloed door de komst van
de asielzoekers in België. De Nationale Bank4 (BNB) raamt dat die instroom tussen nu en 2018 de
creatie van 14 800 extra arbeidsplaatsen mogelijk zal maken, maar dat terzelfder tijd de
werkloosheidsgraad aan het einde van die periode met 0,1 procentpunt zal zijn gestegen.

Grafiek 6 – Gesalarieerde werkgelegenheid bij de overheid naar deelsector
(in duizenden personen en in % van de totale gesalarieerde werkgelegenheid bij de overheid)

Bron: INR.

Door de begrotingsconsolidatie is de overheidssector niet langer een stuwende kracht achter de
groei van de werkgelegenheid. Die blijft positief met nagenoeg 1 000 nieuw gecreëerde banen in
2015, maar tijdens de periode 2016-2018 wordt de vernietiging van 3 000 banen verwacht. De
positieve gegevens van de laatste jaren weerspiegelen de structuur van de overheidssector en zijn
voornamelijk toe te schrijven aan de ontplooiing van de activiteiten van de lokale overheid en van
de gemeenschappen en gewesten, maar eveneens van de indienstnemingen in het onderwijs. Het
federaal niveau tekent voor het grootste gedeelte van de verloren gegane banen. Aangezien de
federale overheid maar 15 % van de totale werkgelegenheid bij de overheid vertegenwoordigt,
3

4

De schatting werd gemaakt op basis van het gemiddeld aantal dagen voor een detacheringsopdracht in de
constructie in België (EC, 2011), de gegevens LIMOSA ten opzichte van de aangiften van gedetacheerde werkenden
en eigen hypothesen.
K. Burggraeve en Piton C. (2016), De economische gevolgen van de instroom van vluchtelingen in België, NBB,
Economisch Tijdschrift, juni 2016.
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komt de vermindering van het personeel nog niet significant tot uiting in een afname voor het
geheel van de sector.
Tabel 6 – Verwacht verloop van de werkgelegenheid, de werkloosheid en de beroepsbevolking
(veranderingspercentages t.o.v. het voorgaande jaar, tenzij anders vermeld)

Beroepsbevolking
Werkende bevolking
Werkloosheidsgraad

2015

2016
FPB

NBB

OESO

2017
FPB

NBB

OESO

0,4
0,9
8,5

0,3
0,8
8,5

0,5
0,9
8,5

0,6
1,0
8,2

0,6
0,8
8,4

0,7
1,0
8,3

0,3
1,0
7,5

Bronnen: FPB, NBB, OESO.

De door het Federaal Planbureau (FPB) en de Organisatie Voor Economische Samenwerking en
Ontwikkeling (OESO) opgestelde werkgelegenheids- en werkloosheidsprojecties stemmen
grotendeels overeen met die van de NBB. De OESO is echter veel optimistischer over de
vermindering van de werkloosheidsgraad, want volgens die instelling zou hij 7,5 % bedragen in
2017, terwijl het FPB en de NBB uitkomen op een raming van respectievelijk 8,4 en 8,3 %. Het
verschil is toe te schrijven aan een beduidend lagere groeihypothese van de OESO voor de
beroepsbevolking.

Grafiek 7 – Arbeidsprestaties van de uitzendkrachten
(in veranderingspercentages op jaarbasis, voor seizoeninvloeden gezuiverde kwartaalgegevens)

Bronnen: Federgon, INR.

De uitzendarbeid, die door de werkgevers gehanteerd wordt als aanpassingsvariabele, reageert
steeds sneller op de economische conjunctuur dan de totale werkgelegenheid. Sinds de opleving
van de activiteit in 2013, is het aantal gewerkte uren nagenoeg onmiddellijk beginnen te stijgen.
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Over een langere periode beschouwd, tekent zich een duidelijke opwaartse tendens van de
uitzendarbeid af. In 20 jaar tijd is er sprake van nagenoeg een verdubbeling.
De gegevens van 2014 bieden een uitsplitsing naar categorie van werknemer. In dat jaar betroffen
de uitzendkrachten voornamelijk arbeiders (57,6 %), mannen (60,7 %) en personen van minder
dan 30 jaar oud (53,3 %). Vele studenten behoren thans tot die categorie van werknemers, want
ze vertegenwoordigen 35,6 % van het totaal. Vlaanderen is het gewest met de meeste
uitzendkrachten: 68,1 %, tegen 23 % in Wallonië en 8,9 % in Brussel. Ook in verhouding tot het
totaal aantal werknemers zijn er in Vlaanderen de meeste uitzendkrachten, want ze
vertegenwoordigen 14 % van de werkenden, tegen 12 % in Brussel en 10 % in Wallonië.

1.3. Loonkosten
De groei van de loonkosten bleef in 2015 verder afvlakken als gevolg van de blokkering, voor het
derde jaar op rij, van de reële conventionele aanpassingen in de private sector, de zeer geringe
stijging van de gezondheidsindex aan het begin van het jaar en de vanaf 1 april 2015 door de
regering ingevoerde indexsprong. De toename van de uurloonkosten bedroeg in 2015 voor de
hele economie 0,5 %, tegen 0,7 % in 2014 en 2,5 % in 2013. Het veranderingspercentage in de
private sector volgt dezelfde tendens: het stijgt met 0,4 % in 2015, wat aanzienlijk minder is dan
het gemiddelde van 2,5 % tijdens de afgelopen tien jaar.

Tabel 7 - Projecties van de loonkosten in de private sector
(veranderingspercentages t.o.v. het voorgaande jaar)

Loonkosten per gewerkt uur
waarvan: indexering
1
Arbeidsproductiviteit
Loonkosten per eenheid product

2013

2014

2015

2,5
1,9
0,4
2,1

0,6
0,8
0,9
-0,3

0,4
0,1
0,7
-0,3

2016r

2017r

2018r

0,2
0,5
0,5
-0,3

2,0
1,2
0,6
1,4

2,5
1,7
0,6
1,9

Bronnen: FOD WASO, INR, NBB.
1
Toegevoegde waarde naar volume per door loontrekkenden en zelfstandigen gewerkt uur.

Al met al zouden de loonkosten per eenheid product in 2016, voor het derde jaar op rij, verder
afnemen. Vanaf 2017 zouden ze daarentegen opnieuw toenemen, vooral onder invloed van de
stijging van de uurloonkosten, maar ook als gevolg van de verwachte zwakke
productiviteitswinsten.
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Grafiek 8 - Loonhandicap van België t.o.v. de drie voornaamste buurlanden
(procentuele verschillen in het verloop van de uurloonkosten in de private sector sinds 1996)

Bron: CRB.
1
Gewogen gemiddelde op basis van de relatieve omvang van het bbp.

Dankzij die ontwikkelingen kan het loonverschil ten opzichte van onze drie voornaamste
buurlanden, namelijk Duitsland, Frankrijk en Nederland, verder worden verkleind. Om dit doel te
bereiken, werd besloten om in 2015 geen reële conventionele verhogingen toe te staan. Voor
2016 werd bij wet bepaald dat nieuwe verhogingen mogelijk zijn, op voorwaarde dat deze niet
boven de daartoe vastgelegde totale marge van 0,67 % uitkomen. De statistieken voor het eerste
kwartaal lijken erop te wijzen dat die marge in 2016 niet zal worden overschreden, aangezien een
gemiddelde stijging met 0,5 % wordt verwacht.
Op 1 april 2015 werd de loonindexering in zowel de private sector als de overheidssector door de
regering bevroren, en dit tot de afgevlakte gezondheidsindex (berekend als het gemiddelde van
de gezondheidsindex tijdens de afgelopen vier maanden) boven de 2 % uitkomt. De tijdelijke
opschorting van de indexering liep aldus ten einde in april 2016. Dat beleid verklaart de geringe
bijdrage van de indexering (0,1 %) aan de stijging van de uurloonkosten in 2015. Die bijdrage zou
echter geleidelijk toenemen vanaf 2016, maar vooral in 2017 en 2018.
In oktober 2015 werden in het kader van de taxshift verscheidene beslissingen genomen met als
doel de concurrentiekracht van de Belgische ondernemingen te verscherpen en hun loonkosten te
verlagen. Volgens de resultaten van de enquête van het Wage Dynamics Network (WDN) van
2014 vinden de ondernemingen de facto dat, naast de onzekerheid over het conjunctuurverloop,
de hoge loonbelastingen en de hoge lonen de grootste belemmeringen voor de indienstneming
van nieuwe werknemers zijn. Op het vlak van de loonkosten behelst de taxshift een vermindering
van het werkelijke bijdragepercentage van de werkgevers. De werkgeversbijdragen zouden
teruglopen van 19 à 29 % in 2015 tot 15 à 25 % in 2018, afhankelijk van het loonniveau van de
werknemers. Die maatregel zorgt dus voor een verlichting van de fiscale en parafiscale druk op
arbeid. Hij zal worden gefinancierd door een aantal belastingen op consumptie te verhogen, extra
belastingen op inkomen uit kapitaal te heffen en enkele specifieke bedrijfsbelastingen op te
trekken. Die compenserende maatregelen wakkeren de inflatie aan en vormen aldus deels een
tegenwicht tegen het effect van de vermindering van de werkgeverslasten. Volgens de ramingen
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van de NBB en het FPB zou de economie na zeven jaar een extra groei-impuls van 0,6 à 1,5 % bbp
krijgen en zouden tussen 45 000 en 64 500 nieuwe arbeidsplaatsen worden gecreëerd tijdens de
periode 2015-2021. De positieve effecten zouden tot in 2017 veeleer bescheiden blijven.

1.4. Werkloosheid
De maandelijkse geharmoniseerde werkloosheidsgraad, die uit de enquêtes naar de
arbeidskrachten wordt afgeleid, bedroeg in april 2016 voor België 8,7 %, dat is minder dan die in
het eurogebied en hetzelfde als de EU (respectievelijk 10,2 % en 8,7 %). Sinds medio 2013 neemt
de werkloosheidsgraad in die twee gebieden sterk af terwijl de Belgische werkloosheid, die
aanvankelijk ruim onder het Europese gemiddelde lag, relatief stabiel bleef, zodat het verschil
tussen de Belgische werkloosheidsgraad en die van de EU volledig verdwenen is.

Grafiek 9 - Internationale vergelijking van het verloop van de geharmoniseerde werkloosheidsgraad
(in % van de beroepsbevolking van 15 jaar en ouder, seizoengezuiverde gegevens)

Bron: EC.

Daarbij moet worden onderstreept dat de maandelijkse geharmoniseerde werkloosheidsgraad
door Eurostat wordt geraamd aan de hand van de resultaten van de driemaandelijkse enquêtes
naar de arbeidskrachten. Die indicator is gebaseerd op de definities van het Internationaal
Arbeidsbureau, waarin werkzoekenden worden omschreven als personen die beschikbaar zijn
voor de arbeidsmarkt en actief een baan zoeken, ongeacht of ze al dan niet bij de gewestelijke
diensten voor arbeidsbemiddeling ingeschreven zijn en bij de RVA als uitkeringsgerechtigde
werkloze geregistreerd zijn. De werkloosheidsgraad drukt de verhouding uit tussen het aantal
aldus gedefinieerde werkzoekenden en de beroepsbevolking. Aangezien de gegevens van de
driemaandelijkse enquêtes pas ten minste 90 dagen na het einde van het kwartaal beschikbaar
zijn, maakt Eurostat voor de meest recente maanden een raming van de geharmoniseerde
werkloosheidsgraad aan de hand van een econometrisch model. Wanneer de resultaten van de
enquêtes bekend zijn, wordt de reeks, soms ingrijpend, herzien om de maandelijkse ramingen af
te stemmen op de driemaandelijkse resultaten. Bovendien zijn aan de driemaandelijkse resultaten
betrouwbaarheidsintervallen gekoppeld, zodat de variabiliteit van de gegevens tussen een
periode en de volgende niet altijd significant is. Met andere woorden, het is niet omdat van de
ene periode tot de andere een afname (of een toename) wordt opgetekend, dat daaruit kan
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worden besloten dat de werkloosheidsgraad daadwerkelijk is gedaald (of gestegen). De
geharmoniseerde werkloosheidsgraad moet dus omzichtig worden geïnterpreteerd en mag enkel
worden gebruikt voor een analyse op lange termijn, en niet om er ontwikkelingen op korte
termijn uit af te leiden.
Die stabilisatie van de geharmoniseerde werkloosheidsgraad in België weerspiegelt niet het
verloop van de administratieve gegevens, namelijk het aantal bij de gewestelijke diensten voor
arbeidsbemiddeling ingeschreven niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Deze laatste,
exhaustieve, indicator omvat zowel uitkeringsgerechtigde werklozen als jongeren in hun
beroepsinschakelingstijd en vrijwillig ingeschreven werkzoekenden. Volgens de statistieken van
de RVA is het aantal NWWZ in 2015 ten opzichte van 2014 met 19 000 eenheden gedaald, tot
579 000 gemiddeld op jaarbasis. Deze daling volgde op een gecumuleerde stijging met
53 000 eenheden gedurende de drie voorgaande jaren. De vermindering in 2015 werd, enerzijds,
ondersteund door de beperking tot drie jaar van de inschakelingsuitkeringen en, anderzijds,
getemperd door de verhoging van de vereiste minimumleeftijd om een vrijstelling van het zoeken
naar werk aan te vragen. De facto is de geldigheidsduur van de inschakelingsuitkeringen sinds
1 januari 2012 beperkt tot ten hoogste drie jaar. De eerste effecten van die maatregel werden
voelbaar vanaf januari 2015. De leeftijd om een vrijstelling van het zoeken naar werk te kunnen
krijgen, werd in 2013 opgetrokken van 58 tot 60 jaar en vervolgens vanaf 2015 geleidelijk dichter
bij 65 jaar gebracht.

Grafiek 10 - Niet-werkende werkzoekenden naar leeftijd
(veranderingen in duizenden personen t.o.v. de overeenstemmende maand van het voorgaande jaar)

Bron: RVA.

Het verloop van de werkloosheid naar leeftijdscategorie brengt grote verschillen tussen de
beschouwde groepen aan het licht. In 2012 en 2013 had de crisis de jeugdwerkloosheid fors
verslechterd; de arbeidskansen van jongeren namen af en ze moesten concurreren met meer
ervaren werkzoekenden. In 2014 trokken ze, zoals doorgaans het geval is, sneller profijt van de
conjunctuuropleving. Indien het wordt beschouwd op jaarbasis om de seizoeninvloeden te
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neutraliseren, is het aantal niet-werkende werkzoekenden van jonger dan 25 jaar vanaf het einde
van het eerste kwartaal van 2014 gedaald en die tendens hield aan in 2015 en 2016. Op te
merken valt dat de daling van de jeugdwerkloosheid in 2015 maar zeer gedeeltelijk toe te
schrijven is aan de beperking in de tijd van de inschakelingsuitkeringen. Anders dan intuïtief wordt
gedacht, waren de meeste personen van wie de rechten verstreken, geen jongeren van minder
dan 25 jaar. Jongeren maakten slechts 14 % uit van alle personen van wie de rechten in 2015 ten
einde liepen, tegen meer dan 80 % voor de 25- tot 49-jarigen. Dat geldt nog meer voor de maand
januari 2015 waarin het werkgelegenheidseffect werd opgetekend; toen vertegenwoordigden de
jongeren amper 9 % van de personen van wie de rechten verstreken. De beperking in de tijd van
de inschakelingsuitkeringen ging gepaard met andere maatregelen die de toegang tot dat stelsel
inperken (diploma vereist voor wie jonger is dan 21 jaar en verlaging van de maximale
toegangsleeftijd van 30 tot 25 jaar). Die maatregelen droegen bij tot de vertraging van de
instroom van jongeren van minder dan 25 jaar in die regeling, zoals blijkt uit de onderstaande
tabel.

Tabel 8 – Verloop van het aantal werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen die voor het
eerst recht hebben op een inschakelingsuitkering, naar leeftijdscategorie

Jonger dan 21 jaar
21-24 jaar
25 jaar of ouder
Totaal

2014

2015

Verloop 2014/2015

8 020
14 778
5 445
28 243

6 146
14 520
1 847
22 513

-23%
-2%
-66%
-20%

Bron: RVA.

Het neerwaartse verloop van het aantal niet-werkende werkzoekenden van 25 tot 49 jaar heeft
dus het grootste deel opgevangen van de eerste effecten van de beperking in de tijd van de
inschakelingsuitkeringen van 2015. Volgens de RVA kan al met al de helft van de daling van de
totale vergoede werkloosheid tussen 2014 en 2015 aan die hervorming worden toegeschreven.
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Grafiek 11 - Verloop van het aantal begunstigden van het leefloon naar leeftijdscategorie
(jaar-op-jaarverandering, 18-64 jaar, in % en absolute cijfers in december 2015)

Bron: POD Maatschappelijke Integratie.

Tijdens het jaar 2015 als geheel verloren 29 155 personen hun recht op een
inschakelingsuitkering, wat vooral in januari een belangrijk effect (16 854)teweegbracht.
Sommigen van wie het recht verstrijkt, laten zich vrijwillig weer inschrijven als niet-vergoede
werkzoekenden; anderen zijn daartoe verplicht wanneer ze steun van het OCMW aanvragen.
Ongeveer een derde van de personen van wie het recht verstreek, zou zich tot het OCMW hebben
gewend om sociale bijstand te verkrijgen. Deze hervorming ging aldus gepaard met een toename
van het aantal begunstigden van het leefloon vanaf januari 2015.

Tabel 9 – Sociaaleconomische situatie tijdens de zes maanden na de beëindiging van het recht op
inschakelingsuitkeringen als gevolg van de beperking van het recht in de tijd

Einde van het
recht op
inschakelingsuitkeringen
Januari 2015
Februari-maart
2015

Gedurende de
6 maanden na
het verstrijken
van het recht

Tijdens de zesde maand na het verstrijken van het recht

Aan het
werk

Ziek

Gepensioneerd
of overleden

Werkzoekend

Niet meer
gevonden

18,5 %

13,2 %

4,7 %

0,2 %

36,3 %

45,6 %

50,5 %

34,6 %

3,7 %

0,0 %

33,2 %

28,4 %

Aan het werk

Bron: RVA.

De RVA heeft een studie uitgevoerd over de personen van wie het recht verstreek tijdens de
periode van januari tot maart 2015, om hun sociaaleconomische situatie in de zes
daaropvolgende maanden te onderzoeken. Iets minder dan de helft (46 %) van de in januari
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geschrapte personen zouden zes maanden later de arbeidsmarkt zonder meer hebben verlaten,
en zouden dus noch werken, noch werkloos zijn en geen andere socialezekerheidsuitkeringen
ontvangen, zoals ziekengeld of het leefloon. Voor de in februari en maart niet langer
uitkeringsgerechtigden zou dat percentage afnemen tot 28 %. Zes maanden later had 13 % van de
in januari 2015 niet langer uitkeringsgerechtigden opnieuw werk gevonden en had 36 % zich weer
ingeschreven als werkzoekende. Voor de in februari en maart niet langer uitkeringsgerechtigden
bedroegen die ratio’s respectievelijk 35 en 33 %. Niettemin moet worden nagegaan of ze
duurzaam ingeschakeld zijn in banen die beantwoorden aan hun vaardigheden en verwachtingen.

Grafiek 12 - Niet-werkende werkzoekenden van 50 jaar en ouder
(veranderingen in duizenden personen t.o.v. de overeenstemmende maand van het voorgaande jaar)

Bron: RVA.

De groep van de niet-werkende werkzoekenden van 50 jaar en ouder bleef in 2015 aangroeien.
Pas in 2016 doet zich een afname voor. Volgens een analyse naar leeftijdssubgroep tekenen zich
zeer uiteenlopende tendensen af. Zo wordt de groep van de 50- tot 54-jarigen kleiner sinds 2010,
afgezien van een kortstondige toename tussen eind 2013 en begin 2014. De 55- tot 60-jarigen, die
sterk bijdroegen tot de stijging van de werkloosheid in 2014 en in de eerste helft van 2015,
vertonen een daling sinds medio 2015. De groep van de 60-plussers wordt daarentegen sinds
eind 2014 aanhoudend groter. Het opwaartse verloop voor de werkzoekenden van 50 jaar en
ouder is al sinds het begin van de jaren 2000 merkbaar. Het valt deels te verklaren door
veranderingen in de regelgeving, namelijk door de opeenvolgende aanscherpingen van de
leeftijdscriteria op grond waarvan een vrijstelling van het zoeken naar werk kan worden
aangevraagd. Aldus werd de vereiste minimumleeftijd gaandeweg opgetrokken van 50 jaar in
2002 tot 60 jaar in 2013, en vervolgens tot 65 jaar in 2015. In januari 2015 werd ook het statuut
van vrijgestelde oudere werkloze opgeheven voor de nieuwkomers en werd besloten dat alle
werklozen (met inbegrip van de werklozen met bedrijfstoeslag), ongeacht hun leeftijd,
beschikbaar dienen te blijven voor de arbeidsmarkt en actief een baan moeten zoeken. Niettemin
werden uitzonderingen, overgangsmaatregelen en een aangepaste beschikbaarheid ingevoerd.
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Afgezien van de leeftijdscriteria was het ook mogelijk een vrijstelling te krijgen om sociale en
familiale redenen. De regering heeft ook voor de toegang tot dat stelsel striktere voorwaarden
opgelegd; voortaan geldt het nog enkel voor de mantelzorgers, zodat de in dat kader toegekende
vrijstellingen tussen 2014 en 2015 scherp daalden met 70 %.

Grafiek 13 - Uitkeringsgerechtigde volledig werklozen van 50 jaar en ouder
(verdeling naar leeftijdsgroep en statuut, in %, in fysieke eenheden )

Bron: RVA.

Die hervormingen komen tot uiting in een overheveling van een deel van de niet-werkzoekende
uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (UVW) naar de werkzoekende UVW. In 2000 waren er
263 000 niet-werkzoekende en 27 000 werkzoekende UVW; in 2015 bedroeg hun aantal
respectievelijk 150 000 en 131 000. Met andere woorden, terwijl in 2000 van de werklozen van
50 jaar en ouder amper één op de tien een baan moest zoeken, dient in 2015 meer dan de helft
van hen dat te doen. Bovendien is de groep van niet-werkzoekende UVW onder de 57 jaar
aanzienlijk verminderd, van 124 000 personen in 2000 naar 6000 in 2015.
De neerwaartse tendens van het aantal uitkeringsgerechtigde werklozen die vrijgesteld zijn van
het zoeken naar werk, zou nog in kracht toenemen als gevolg van de bovenvermelde
maatregelen. Die werklozen worden aldus weer opgenomen in de beroepsbevolking, dat wil
zeggen in het arbeidsaanbod in de economie. De leeftijd van 50 jaar vormt voortaan duidelijk niet
meer het begin van inactiviteit, hoewel bij sommigen nog een mentaliteitsverandering nodig is.
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Grafiek 14 - Vervroegde uittredingen uit de arbeidsmarkt voor de groep van 50 tot 64 jaar
(in % van de overeenstemmende bevolking)

Bronnen: ADS, FPB, PDOS, RIZIV, RVA, RVP.

De invloed van die hervormingen blijkt uit het verloop van de participatiegraad van de 5564-jarigen, die toenam van 27 % in 2000 tot 47 % in 2015. Het omgekeerde is merkbaar voor de
tegenhanger ervan, de inactiviteitsgraad van de 55-64-jarigen, die tussen 2000 en 2015 dus
terugliep van 73 % tot 53 %. De toename van de participatiegraad voor de personen in die groep
wordt sterk beïnvloed door de stijging van hun werkgelegenheidsgraad. Bovendien nemen de
vervroegde uittredingen uit de arbeidsmarkt (vóór de wettelijke pensioenleeftijd) aanzienlijk af.
Deze daling wordt aangehouden door de opeenvolgende reglementaire wijzigingen: verhoging
van de wettelijke pensioenleeftijd voor de vrouwen, verstrakking van de toegangsvoorwaarden
tot vervroegd pensioen, hervorming van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en
opheffing van het statuut van oudere werkloze, enz. Ze is merkbaar in elk van de
leeftijdscategorieën en voor elk van de desbetreffende regelingen, met uitzondering van de
invaliditeit. Er wordt immers een krachtige toename van het aantal invaliditeitsgevallen
vastgesteld bij de loontrekkenden, namelijk met 33 % tussen 2010 en 2015, terwijl ze de helft
kleiner is bij de zelfstandigen. In totaal vielen in 2015 218 000 50-64-jarigen onder die regeling; in
2000 waren dat er 112 000. Aangezien de toegang tot dat statuut enkel gebaseerd is op medische
criteria, illustreert deze ontwikkeling dat het nodig is toe te zien op de arbeidsomstandigheden,
gezien de langere loopbanen. Dit statuut mag in elk geval niet zijn oorspronkelijke bedoeling
verliezen en worden gebruikt als alternatieve uitweg voor gezonde werknemers.
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Grafiek 15 - Niet-werkende werkzoekenden naar inactiviteitsduur
(veranderingen in duizenden personen t.o.v. de overeenstemmende maand van het voorgaande jaar)

Bron: RVA.

Wanneer de niet-werkende werkzoekenden worden uitgesplitst naar werkloosheidsduur, blijkt
dat de werkloosheid vooral terugliep door de daling van de zeer kortstondige (minder dan drie
maanden) en de kortstondige (tussen drie maanden en een jaar) werkloosheid, respectievelijk
vanaf april en juli 2014. De kortstondige en zeer kortstondige werkloosheid reageren doorgaans
sneller op conjunctuurschommelingen. De jongeren en, in mindere mate, de 25- tot 49-jarigen zijn
daarin oververtegenwoordigd. De werkloosheid van één tot twee jaar begon een jaar later terug
te lopen, in april 2015.
Daarentegen nam het aantal NWWZ die reeds twee jaar of langer op zoek zijn naar een baan,
tussen medio 2013 en eind 2015 onafgebroken toe, wat erop wijst dat de langdurige
werkloosheid minder conjunctuurgevoelig is. Die toename was voornamelijk toe te schrijven aan
de werklozen van 50 jaar en ouder, die in de voornoemde groep zeer talrijk vertegenwoordigd
zijn. Begin 2015 is de stijging van het aantal NWWZ die twee jaar of langer werkloos zijn, echter
geleidelijk vertraagd, omdat het recht op een inschakelingsuitkering werd beëindigd voor
bepaalde gerechtigden (die zich niet opnieuw vrijwillig inschreven als werkzoekende). Volgens
een studie van de RVA was in januari 2015 immers 96 % van de personen die dat recht verloren,
langdurig werkloos (2 jaar en langer); 44 % van hen was zelfs al meer dan 10 jaar werkloos. Vanaf
september 2015 daalde het aantal langdurig werklozen voor het eerst sinds medio 2013.
Ondanks die positieve ontwikkeling blijft de langdurige werkloosheid een zorgwekkend
verschijnsel en komt ze meer voor in België dan gemiddeld in de EU5. Het aantal werkzoekenden
en de gemiddelde werkloosheidsduur worden mede bepaald door de sociaaleconomische,
demografische, regelgevende en institutionele context. De werkloosheidsduur kan zelf een
5
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Volgens de EC trof de langdurige werkloosheid, die wordt gedefinieerd als een werkloosheidsperiode van
12 maanden of langer, gemiddeld 39,9 % van de werkzoekenden in de EU, tegen 51,8 % in België in 2015.
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negatief effect sorteren, aangezien de inzetbaarheid van langdurig werklozen erdoor kan
verminderen, onder meer omdat hun vaardigheden geleidelijk voorbijgestreefd raken en ze zich
ontmoedigd voelen. Dat de werkloosheidsuitkeringen in België niet worden beperkt in de tijd,
zoals in de buurlanden waar ze doorgaans maximaal twee jaar gelden, verklaart deels de omvang
van de langdurige werkloosheid in ons land. In België bedraagt het aantal NWWZ waarvan de
inactiviteitsduur onder 24 maanden ligt 368 000 personen, wat overeenstemt met iets minder
dan twee derde van de totale werkzoekenden. Wat kennis, vaardigheden en attitudes betreft, zijn
langdurig werklozen het verst van de arbeidsmarkt verwijderd en het moeilijkst opnieuw in te
schakelen, zelfs wanneer de bedrijvigheid aantrekt. Een dergelijk verschijnsel doet, indien het
aanhoudt, de structurele werkloosheid stijgen, en zou het groeipotentieel van de economie
kunnen aantasten.

Grafiek 16 - Tijdelijke werkloosheid
(in duizenden uren, seizoengezuiverde gegevens)

Bronnen: INR, RVA.

Om ontslagen vanaf de eerste problemen te beperken en de flexibiliteit van de arbeidsmarkt te
verhogen, maken de ondernemingen gebruik van het stelsel van tijdelijke werkloosheid. Dit biedt
hen de gelegenheid de arbeidsduur van hun personeel om economische, klimaatgebonden of
technische redenen tijdelijk te verminderen. De regeling, die aanvankelijk bedoeld was voor
arbeiders, werd in 2009 uitgebreid tot de bedienden.
Tijdelijk werklozen ontvangen een uitkering van de RVA en een aanvullende vergoeding van hun
werkgever om hun inkomensverlies te beperken. In 2012 werd een responsabiliseringsbijdrage
ingevoerd om oneigenlijk gebruik van de regeling te ontraden.
Het beroep op tijdelijke werkloosheid was zeer intens naar aanleiding van de crisis van 2008 en
2009 en, in mindere mate, bij de conjunctuurvertraging in 2012. Het begon in het tweede
kwartaal van 2013 af te nemen. In dat jaar verminderden de ondernemingen hun
personeelsbestand, na een stagnatie van de bedrijvigheid gedurende twee jaar, waardoor de
tijdelijke werkloosheid daalde. Tegelijk met de conjunctuurverbetering liep de tijdelijke
werkloosheid in 2014 en 2015 verder terug, zodat ze thans weer overeenstemt met het niveau
van vóór de crisis. Voor het derde opeenvolgende jaar is de tijdelijke werkloosheid om
economische redenen fors verminderd. De werkloosheid wegens slechte weersomstandigheden
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werd in 2015 vaker gebruikt dan in 2014. Dit vloeit echter voort uit het uiterst lage peil in 2014.
De in november jongstleden gepleegde aanslagen in Parijs beïnvloedden het beroep op tijdelijke
werkloosheid wegens overmacht, als gevolg van de sluiting van de winkelcentra, de scholen en
het openbaar vervoer, alsook van de annulering van bepaalde evenementen en de vertraging in
sommige bedrijfstakken zoals de horeca. Tijdens de laatste twee maanden van 2015 werd de
tijdelijke werkloosheid om die reden zevenmaal meer gebruikt dan in dezelfde periode van 2014.
De aanwending van tijdelijke werkloosheid nam begin 2016 verder af, maar begon weer te stijgen
na de terroristische aanslagen op 22 maart.

1.5. Onderwijs en opleiding
De snelheid en de kwaliteit van de beroepsinschakeling van jongeren hangen hoofdzakelijk af van
hun scholingsniveau. In 2015 heeft in België 10 % van de leerlingen de school verlaten zonder een
diploma van het hoger secundair onderwijs of een gelijkwaardig getuigschrift te hebben behaald.
Die jongeren beschikken derhalve niet over voldoende vaardigheden om zich duurzaam op de
arbeidsmarkt te integreren.

Grafiek 17 - Jongeren die voortijdig onderwijs en opleiding hebben verlaten
(in % van de bevolking van 18 tot 24 jaar, 20001 en 2015)

Bron: EC.
1
2002 voor de EU (het eerste beschikbare jaar).

België doet het ter zake beter dan de EU, maar minder goed dan de buurlanden en de
referentielanden (behalve Duitsland). In de meeste landen neemt het percentage vroegtijdige
schoolverlaters sinds het begin van de jaren 2000 sterk af, behalve in de landen die in het begin
van de periode reeds zeer goede resultaten behaalden (Zweden, Finland). In België liep dat
percentage tussen 2000 en 2015 terug van 14 % tot 10 %. Zo benadert het de tegen 2020
beoogde doelstelling van 9,5 % (zie hoofdstuk 3 voor meer details over de doelstellingen 2020).
Niettemin worden aanzienlijke verschillen tussen de gewesten vastgesteld. Vlaanderen boekt de
grootste vooruitgang sinds 2000 en beperkt dat percentage tot 7 % in 2015. In Wallonië en
Brussel blijft het percentage voortijdige schoolverlaters veel hoger, met respectievelijk 13 % en
16 %. Vlaanderen is het enige gewest met cijfermatige verbintenissen in het kader van de
Europa 2020-strategie. Inzake voortijdig schoolverlaten beoogt het een doelstelling van 5,2 %
tegen 2020.
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Grafiek 18 - Jongeren die geen baan hebben en onderwijs noch opleiding volgen (NEET1)
(in % van de bevolking van 15 tot 24 jaar, 20002 en 2015)

Bron: EC.
1
NEET, Young people neither in employment nor in education and training.
2
2002 voor de EU (het eerste beschikbare jaar).

De meeste jongeren die vroegtijdig het onderwijs verlaten, zijn inactief. Aan de hand van het
percentage jongeren die niet werken en onderwijs noch opleiding volgen (not in education,
employment or training - NEET), kunnen de inschakelingsproblemen van die jongeren beter
worden afgebakend. België heeft sinds 2000 de grootste vooruitgang geboekt. Terwijl tussen 2000
en 2008 echter een krachtige verbetering was opgetekend (van 17 tot 10 %), is dat percentage
sindsdien licht gestegen, tot 12 % in 2015, wat hoger is dan het gemiddelde in de EU, de
buurlanden en de referentielanden. Uit dit resultaat blijkt dat sommige jongeren het moeilijk
hebben zich op de arbeidsmarkt in te schakelen, vooral in periodes van conjunctuurvertraging. Die
situatie valt voor de gemeenschap en voor de betrokkenen duur uit inzake budget, activiteit en
inkomens. Volgens de door België in het kader van de Europa 2020-strategie aangegane
verbintenissen zou het percentage jongeren die niet werken en onderwijs noch opleiding volgen
(NEET) in 2020 tot 8,2 % moeten zakken.
Van de gewesten haalt Vlaanderen, met 9,5 %, een betere score dan de beide andere gewesten,
die evenwel ook een duidelijke verbetering sinds 2000 te zien geven. In de drie gewesten wordt
een bijsturings- en oriëntatiebeleid uitgewerkt of ten uitvoering gelegd om het voortijdig
schoolverlaten te beperken ('Samen tegen schooluitval', 'Pacte d’excellence', 'Jongerengarantie').
Deze hervormingen zijn erop gericht betere waarborgen te bieden wat betreft de kwalificatie van
de jongeren die het secundair onderwijs afsluiten. In overeenstemming met de Europese
aanbevelingen bevatten de maatregelen een preventief gedeelte (sneller opsporen van jongeren
die de school voortijdig dreigen te verlaten, beperking van zittenblijven en versterking van de
ondersteuningsdiensten van leerlingen in moeilijkheden) en een remediërend gedeelte (follow-up
en hulp aan vroegtijdige schoolverlaters, om hen opnieuw op school te krijgen). Ze bevatten een
reeks gemeenschappelijk geïnspireerde maatregelen, zoals de beperking van het aantal
getolereerde afwezigheden, de sensibilisering van jongeren voor technische beroepen en meer
steun voor alternerend leren. Op dit laatste punt is het lichtend voorbeeld Duitsland, waar
alternerend leren de steun geniet van overheden en ondernemingen, zich niet beperkt tot de
ambachtelijke sector en het secundair onderwijs, en hoog in aanzien staat bij het publiek (zie
verder).
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Grafiek 19 - 30-34-jarigen met een diploma van het hoger onderwijs
(in % van de bevolking van 30 tot 34 jaar, 20001 en 2015)

Bron: EC.
1
2002 voor de EU (het eerste beschikbare jaar).

Om die moeilijkheden te verhelpen, is het zaak de band tussen onderwijs en bedrijfsleven te
versterken, het beroepsonderwijs en het technisch onderwijs te herwaarderen, en het
alternerend leren te ontwikkelen. België heeft zich ertoe verbonden dat tegen 2020 ten minste
47 % van de bevolking tussen 30 en 34 jaar een diploma van het hoger onderwijs zal hebben
behaald. In 2015 was bijna 43 % van de Belgische bevolking van 30 tot 34 jaar houder van een
diploma van het hoger onderwijs, tegen 33 % in 2000. De afgelopen jaren blijft dit percentage
echter vrijwel stabiel. België haalt ter zake weliswaar een beter resultaat dan de EU en Duitsland,
maar het blijft wel minder goed dan in de meeste landen waarmee wordt vergeleken (Zweden,
Finland, Nederland, Denemarken en Frankrijk), waar de stijging sinds 2000 krachtiger was.
Het resultaat van Duitsland verdient enige verduidelijking. Het Duitse onderwijssysteem
stimuleert de studenten immers niet stelselmatig om te mikken op een universitaire opleiding.
Sommige leerlingen wensen dat overigens ook niet en geven de voorkeur aan een meer
praktische richting. Alternerend leren is overigens de meest verspreide scholingsvorm in
Duitsland. Ongeveer een derde van de werkenden die geen beroep uitoefenen waarvoor een
universitaire opleiding vereist is, heeft een alternerende opleiding achter de rug, waarvan de duur
twee tot drieënhalf jaar beloopt6. De kwalitatief hoogstaande opleidingen in de ondernemingen
bestrijken zeer uiteenlopende sectoren (ambachtelijke sector, industrie, handel, diensten,
onafhankelijke beroepen, maar ook de overheid). Deze opleidingen worden enerzijds gefinancierd
door de ondernemingen (bezoldiging van de jongeren met leercontracten en begeleiding door
mentoren) en door de overheid anderzijds (financiering van de beroepsscholen). Voor jongeren
bieden deze opleidingen aanzienlijke loopbaanmogelijkheden, met name in het bedrijf waarin ze
hun leercontract doen, en dit na studies van korte duur en ontvangst van een loon vanaf het
begin van hun opleiding. De ondernemingen, die profijt trekken van de concrete ervaring van de
studenten, zijn zeer tevreden over dit systeem. Het alternerend leren kan een antwoord bieden
op het tekort aan geschoolde arbeidskrachten. Het geringere percentage van gediplomeerden van
het hoger onderwijs in Duitsland gaat gepaard met een klein aandeel van werkloze jongeren die
niet werken en onderwijs noch opleiding volgen, en meer in het algemeen met een relatief beter
presterende arbeidsmarkt dan in de buurlanden.
6
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Beschouwd naar gewest was het percentage afgestudeerden het hoogst in Brussel, met 48,4 %,
gevolgd door Vlaanderen en Wallonië, die uitgaande van een lager peil meer vooruitgang hebben
geboekt. Voor die indicator heeft Vlaanderen, in het kader van de Europese strategie, een
doelstelling van 47,8 % tegen 2020 vastgelegd (tegen 43,2% in 2015).
De Vlaamse Gemeenschap test momenteel een oriënteringsinstrument aan het einde van het
secundair onderwijs om jongeren te helpen bij de keuze van de opleiding die het best is
afgestemd op hun vaardigheden en belangstelling. Er komen ook niet-bindende oriëntatieproeven
bij de start van het hoger onderwijs, op basis waarvan de jongeren kunnen beoordelen of hun
vaardigheden overeenstemmen met hun studiekeuze. De integratie van het hoger
beroepsonderwijs in het traditioneel hoger onderwijs wordt in 2016 voortgezet.
De Franse Gemeenschap voerde in 2011 de masters op basis van alternerend leren in. Een
voorontwerp van decreet (goedgekeurd in februari 2016) veralgemeent het alternerend leren in
hogescholen en universiteiten. De aangeboden opleidingen behoren tot wetenschappelijke,
technologische en economische richtingen. Ze zijn zowel gericht op studenten als op
volwassenen. Het onderwijs voor sociale promotie wordt eveneens ontwikkeld in de richtingen
economie, bouw en biomedische wetenschappen. Volwassenen zullen de mogelijkheid hebben
korte opleidingen te volgen, waarbij opleidingen in aangepaste uurroosters worden
gecombineerd met opleiding in de onderneming.

Grafiek 20 - 30-34-jarigen met een diploma van het hoger onderwijs naar geslacht
(in % van de overeenstemmende bevolking van 30 tot 34 jaar, 20001 en 2015)

Bron: EC.
1
2002 voor de EU (het eerste beschikbare jaar).

In alle landen waarmee wordt vergeleken, waren er in 2015 bij de 30-34-jarigen meer vrouwen
met een diploma van het hoger onderwijs dan mannen. In België is dat verschil zeer groot,
aangezien het percentage vrouwen met een diploma 49 % bedroeg, tegen 37 % voor de mannen.
Bovendien nam het percentage vrouwen met een diploma vanaf 2000 sterker toe. In de drie
gewesten lag het aantal afgestudeerde vrouwen in Vlaanderen en Brussel hoger dan in Wallonië.
In Brussel is het verschil tussen mannen en vrouwen veel kleiner dan in de andere gewesten, waar
het meer dan 10 procentpunt beloopt.
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Grafiek 21 - Houders van een diploma van het hoger onderwijs in wiskunde, wetenschappen, informatica,
engineering, verwerking en productie
(per duizend inwoners van 20 tot 29 jaar1)

Bron: EC.
1
Voor de EU is alleen het jaar 2013 beschikbaar.

De afgestudeerden van bepaalde studierichtingen zijn zeer gewild op de arbeidsmarkt; ze raken
dus vlotter en duurzamer ingeschakeld. Het gaat om afgestudeerden uit de wetenschappelijke, en
wiskundige richtingen, ingenieurs en informatici. Voorheen was er sprake van de STEM-richtingen
(Science, Technology, Engineering and Mathematics). Sinds 2011 is de nomenclatuur van de
studierichtingen (ISCED, International Standard Classification of Education) echter gewijzigd, wat
een breuk met de STEM-reeks veroorzaakte. De gegevens op basis van de nieuwe nomenclatuur
zijn enkel voor de jaren 2013 en 2014 beschikbaar.
Heel wat zogenoemde knelpuntberoepen stemmen trouwens overeen met die richtingen. In
België bedraagt het aantal afgestudeerden voor die richtingen 14 per duizend inwoners van 20 tot
29 jaar, tegen 18 in de EU en meer dan 20 in Frankrijk, Finland en Denemarken. Voor België en de
gewesten is het mogelijk het percentage afgestudeerden voor wetenschappen, wiskunde,
engineering en informatica te schatten ten opzichte van het geheel van 30- tot 34-jarige
afgestudeerden over een langere periode (2004-2015).
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Grafiek 22 - Afgestudeerden van het hoger onderwijs in wiskunde, wetenschappen, engineering en
informatica
(in % van alle afgestudeerden van 30 tot 34 jaar)

Bronnen: ADS en eigen berekeningen NBB.

Volgens die indicator zijn er 18 % afgestudeerden uit die studierichtingen in Vlaanderen en
Brussel en 16 % in Wallonië. Haaks op de behoeften van de economie, is het percentage
afgestudeerden uit die richtingen tussen 2004 en 2015 in de drie gewesten gedaald. Voor België
als geheel liep het terug van 22 % tot 18 %.

Grafiek 23 - Afgestudeerden van het hoger onderwijs in wiskunde, wetenschappen, informatica,
engineering, verwerking en productie, naar geslacht
(in % van alle afgestudeerden van 30 tot 34 jaar, 2014)

Bron: EC.
1
2013 voor de EU.

Hoewel het percentage vrouwen met een diploma van het hoger onderwijs groter is dan dat van
de mannen, zijn er heel wat minder vrouwen die een diploma uit die richtingen bezitten. Dat geldt
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in alle landen waarmee wordt vergeleken, maar vooral in België, waar de verhouding bijna één
vrouw tegenover drie mannen zou belopen (tegen gemiddeld één vrouw op twee mannen in de
EU). Die studierichtingen dienen dus te worden aanbevolen aan de jongeren in België, en meer
bepaald aan jonge vrouwen, die daarin sterk ondervertegenwoordigd zijn.

Grafiek 24 – Participatiegraad aan onderwijs en opleiding
(in %, 25-64-jarigen, tijdens de laatste vier weken, 20001 en 2015)

Bron: EC.
1
2002 voor de EU (het eerste beschikbare jaar).

In het licht van de vergrijzing van de beroepsbevolking, de opkomst van de digitalisering en een
internationale omgeving met een steeds grotere concurrentie, moeten de ondernemingen
kunnen rekenen op geschoolde arbeidskrachten. Om die uitdaging aan te gaan, is permanente
opleiding een onontbeerlijke factor. Nochtans had in België amper 7 % van de werknemers van 25
tot 64 jaar in 2015 tijdens de laatste vier weken een opleiding gevolgd. Dat resultaat blijft zeer ver
verwijderd van de beste praktijken in de landen waarmee wordt vergeleken, maar is ook lager dan
het gemiddelde in de EU. Daarenboven zijn sommige bevolkingsgroepen ondervertegenwoordigd.
De opleidingsgraad is met name laag voor laaggeschoolden en werknemers van 55 jaar en ouder.
Dat zijn nochtans werknemers die veel baat zouden kunnen hebben bij opleiding: de
eerstgenoemden om hun vaardigheidsniveau af te stemmen op de vereisten van de arbeidsmarkt,
die uit de tweede categorie om hun competenties gedurende hun volledige loopbaan op peil te
houden. Van de gewesten vertoont Brussel de sterkste groei sinds 2000, en in 2015 was de
opleidingsgraad er veel hoger dan in de twee andere gewesten.
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2. RECENTE ONTWIKKELINGEN IN DE DRIE GEWESTEN
Ter aanvulling op het eerste hoofdstuk, worden hier de gewestelijke aspecten van de diverse
bestudeerde indicatoren toegelicht. Het betreft met name de demografische vooruitzichten,
alsook het verloop van de werkgelegenheid en de werkloosheid.

2.1. Demografische ontwikkelingen
In de drie gewesten van het land ligt de voor de periode 2020-2040 verwachte gemiddelde jaarop-jaar groei van de totale bevolking lager dan die welke werd opgetekend tussen 1991 en 2014.
Dat verschil is vooral markant in Vlaanderen waar de vergrijzing omvangrijker is; dit gewest zou
tussen 2020 en 2040 zijn aantal inwoners ieder jaar met 22 200 eenheden zien toenemen, dat is
jaarlijks 5 900 inwoners minder dan tijdens de referentieperiode. In Wallonië en in Brussel zou de
bevolking daarentegen in hetzelfde tempo blijven groeien, met respectievelijk 13 500 en 8 500
personen per jaar. Die cijfers liggen iets lager dan tijdens de periode 1991-2014, namelijk
gemiddeld 300 personen per jaar voor de beide gewesten.
Uiteindelijk groeit de totale bevolking het sterkst in Brussel met vanaf nu tot 2040 20 % inwoners
meer. In Wallonië en Vlaanderen is dat slechts respectievelijk 10 % en 9 %. Tegen 2040 zal
Vlaanderen, met 7 069 000 inwoners, zijn relatief aandeel in de Belgische bevolking met
1 procentpunt zien dalen ten voordele van Brussel met 1 414 000 inwoners (dat is 11 % van de
totale bevolking). Het aandeel van het Waals Gewest zal constant blijven op 32 %, dat is
3 957 000 inwoners.

Grafiek 25 – Demografische vooruitzichten voor de bevolking op arbeidsleeftijd in de drie gewesten
(jaar-op-jaar veranderingen, in duizenden personen, bevolking van 15 tot 64 jaar, ramingen 2016)

Bronnen: ADS, FPB.
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Een van de factoren die bepalend zijn voor de demografische groei in Brussel is de internationale
immigratie. Aangezien die bevolking hoofdzakelijk bestaat uit personen die de leeftijd hebben om
ouders te worden, blijft het natuurlijk saldo van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedurende de
hele projectieperiode positief. In vergelijking met de twee andere gewesten blijft de bevolking op
arbeidsleeftijd in Brussel bovendien ieder jaar stijgen. Gecumuleerd komt de groei voor Brussel
voor 2040 neer op 17 % extra inwoners ten opzichte van 2015, tegen 0 % in Wallonië en zelfs een
negatief cijfer van -2 % in Vlaanderen.

Tabel 10 – Leeftijdsstructuur van de bevolking in de drie gewesten
(in % van de overeenstemmende totale bevolking, tussen haakjes de verandering in procentpunt ten
opzichte van 1 januari 2000, tenzij anders vermeld, gegevens op 1 januari 2015)
Brussel
Van 0 tot 10 jaar
Van 11 tot 20 jaar
Van 21 tot 30 jaar
Van 31 tot 40 jaar
Van 41 tot 50 jaar
Van 51 tot 60 jaar
Van 61 tot 70 jaar
Ouder dan 70 jaar
Totale bevolking

1

Vlaanderen

Wallonië

15 (2)
11 (0)
16 (0)
17 (1)
14 (1)
11 (1)
8 (-1)
9 (-3)

12 (-1)
11 (-1)
12 (-1)
13 (-3)
15 (0)
14 (3)
11 (1)
13 (2)

13 (-1)
12 (0)
13 (-1)
13 (-2)
14 (0)
14 (3)
11 (1)
11 (1)

1 163 (209)

6 411 (484)

3 576 (244)

Bron: ADS.
1
In duizenden personen, tussen haakjes de verandering in duizenden personen ten opzichte van 1 januari 2000.

De leeftijdsstructuur is in elk gewest sterk verschillend met duidelijk veel 65-plussers in Wallonië
en vooral in Vlaanderen, terwijl er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest veel meer kinderen (van
0 tot 10 jaar) en 20-40-jarigen zijn. Ongerekend de immigratie, wordt de leeftijdsstructuur van
Brussel ook beïnvloed door de aantrekkingskracht die de hoofdstad uitoefent op jongeren
(studenten, afgestudeerde jongeren, …).
De intergewestelijke migratie speelt ook een doorslaggevende rol in de bevolkingstoename. Die
interne migratie heeft een positieve invloed op het Waals en het Vlaams Gewest met een
geringere uitstroom (emigratie naar de andere gewesten) dan instroom (immigratie uit de andere
gewesten). Ze is een factor die bijdraagt aan de bevolkingstoename. In het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest zet ze een rem op de bevolkingsgroei omdat het saldo negatief is. Er zijn dus meer
inwoners die de hoofdstad verlaten en naar de gewesten verhuizen dan nieuwe inwoners in
Brussel. Daarbij moet worden opgemerkt dat Brussel een ander type nieuwe inwoners aantrekt,
met hoofdzakelijk jonge volwassenen en studenten.

2.2. Economische activiteit en werkgelegenheid
De werkgelegenheidsgraad van de bevolking tussen 20 en 64 jaar loopt sterk uiteen van gewest
tot gewest. Vlaanderen vertoonde in 2015 de hoogste werkgelegenheidsgraad met 71,9 %, méér
dan 10 procentpunt boven de twee andere gewesten. Dat verschil is niet nieuw en wordt
mettertijd zelfs groter, aangezien het verschil tussen Vlaanderen en de twee andere gewesten in
2000 8,3 en 9,7 procentpunt beliep. De werkgelegenheidsgraad in Wallonië en die in Brussel
bleven in 2015 vergelijkbaar op respectievelijk 61,5 en 58,7 %. Een van de voornaamste
verklarende factoren is dat het Vlaams Gewest een snellere economische groei laat optekenen. In
2014 droeg Vlaanderen aldus ten belope van 58,3 % bij aan het totale bbp van België, tegen
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23,4 % voor het Waals Gewest en 18,3 % voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.7 Ieder jaar
hebben er in België een bepaald aantal intra- en intergewestelijke goederen- en dienstenstromen
plaats. Uit de door het FPB verrichte analyse die in het Kader hieronder wordt toegelicht, blijkt
duidelijk de onderlinge afhankelijkheid tussen de gewesten.

Kader 1: Banden tussen de gewesten
In overleg met de statistische autoriteiten van de drie gewesten in ons land, heeft het FPB een
intergewestelijke input-outputtabel voor België geconstrueerd. Aan de hand van die tabel kunnen
de intra- en intergewestelijke goederen- en dienstenstromen worden geraamd op basis van
gegevens en niet op basis van een reeks hypothesen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de
productie van ieder gewest alsook van de kostenstructuur ervan.
In april 2016 heeft het FPB een analyse van de input-outputtabel gepubliceerd. Gemeten wordt
wat de directe en indirecte initiële impact is van exogene finale vraagschokken op de productie,
de werkgelegenheid en de toegevoegde waarde. Die impact wordt uitgesplitst naar gewest. Hij
bepaalt dan voor ieder gewest de toegevoegde waarde en de werkgelegenheid zoals die worden
gegenereerd door de binnenlandse finale vraag en door de uitvoer (of de internationale vraag).

Verband tussen de finale vraag van de ingezetenen en de productie van ieder gewest
(in € miljard, tussen haakjes in % van de binnenlandse finale vraag van het overeenstemmende gewest,
2010)
Brussel

Binnenlandse finale vraag van de ingezetenen
Vlaanderen
Wallonië

Totaal

Gewest van productie:
Brussel
Vlaanderen
Wallonië

24,1 (67)
3,8 (11)
1,4 (4)

16,6 (9)
138,1 (73)
3,2 (2)

8,6 (9)
7,7 (8)
65,4 (69)

49,4 (15)
149,7 (47)
70,0 (22)

Invoer

6,5 (18)

31,7 (17)

12,5 (13)

50,7 (16)

Totaal

35,9

189,6

94,3

319,8

Bron: FPB.

De binnenlandse finale vraag wordt bepaald door de consumptieve bestedingen (uitgaven van de
ingezetenen van het gewest, ongeacht de plaats van aankoop), de investeringen en de
voorraadwijzigingen. Aan die vraag kan worden voldaan door het gewest in kwestie of door de
andere gewesten of de nodige productie kan ook worden ingevoerd. Op een totale vraag van
€ 35,9 miljard worden in Brussel 67 % van de goederen en diensten rechtstreeks in dat gewest
geproduceerd, 14 % is afkomstig uit de twee andere gewesten en 18 % wordt ingevoerd. De
integrale productie die in Brussel wordt gerealiseerd, gaat ook niet uitsluitend naar de
Brusselaars. Op een productie van € 49,4 miljard wordt 49 % gevraagd door de Brusselaars, 34 %
door de Vlamingen en 17 % door de Walen. Brussel wordt dus gekenmerkt door een productie die
méér voorziet in de finale vraag van Vlaamse en Waalse ingezetenen dan in die van zijn eigen
ingezetenen. De redenen van dat verschil ten opzichte van de twee andere gewesten zijn van
tweeërlei aard. Ten eerste impliceert de door Brussel gespeelde rol van hoofdstad dat
7

Gegevens afkomstig van het INR.
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overwegend diensten worden geleverd. De Vlaamse en Waalse ingezetenen verzoeken het
Brussels Gewest voornamelijk om financiële diensten en verzekeringen, overheidsdiensten,
dienstverlening inzake defensie en sociale zekerheid, maar ook inzake onderwijs, handel,
openbare nutsbedrijven, reisagentschappen, enz. Ten tweede dragen de Waalse en Vlaamse
pendelaars die zich iedere dag naar de hoofdstad begeven, bij aan de Brusselse productie, maar
hun uitgaven worden in hun respectieve gewesten geboekt.

Door de finale vraag gegenereerde werkgelegenheid in elk gewest
(in duizenden personen, 2010)
Binnenlandse finale vraag van de
ingezetenen
BRU

VL

Uitvoer

WAL

Totaal

BRU

VL

WAL

Totaal

Totale
finale
vraag

Werkgelegenheid:
Brussel
Vlaanderen
Wallonië

216
61
33

183
1 532
84

84
118
793

483
1 711
909

142
43
18

42
806
49

14
36
231

198
884
298

681
2 595
1 207

Totaal

309

1 799

995

3 103

203

897

280

1 380

4 483

Bron: FPB.

De arbeidsplaatsen die worden ingezet om te voorzien in Belgiës totale finale vraag
(4 483 000 arbeidsplaatsen) worden onderverdeeld tussen die afkomstig van de binnenlandse
finale vraag (3 103 000) en die welke voorzien in de internationale vraag (1 380 000). Voor de
beide concepten kan de gewestelijke herkomst worden bepaald. Voor de totale binnenlandse
finale vraag zijn er in Brussel 483 000 directe en indirecte arbeidsplaatsen ingezet, 909 000 in
Wallonië en 1 711 000 in Vlaanderen. De uitvoer, van zijn kant, is het resultaat van 198 000
Brusselse arbeidsplaatsen, 884 000 Vlaamse arbeidsplaatsen en 298 000 Waalse arbeidsplaatsen.
Deze analyse kan worden verricht voor elk gewest afzonderlijk. In Vlaanderen en in Wallonië
wordt de meeste werkgelegenheid gecreëerd door de finale vraag van de ingezetenen van het
gewest in kwestie (respectievelijk 59 % en 66 %). Het Vlaams Gewest is tevens het gewest waar de
productie het sterkst gericht is op de uitvoer (34 % van de arbeidsplaatsen komt voort uit de
internationale vraag). Bovendien wordt die uitvoer vaker geleverd door Vlaamse leveranciers
(91 % van de arbeidsplaatsen die in België worden ingezet voor de uitvoer, worden ingezet voor
Vlaamse uitvoer). In Wallonië, daarentegen, is de door de uitvoer gegenereerde werkgelegenheid
voor een niet te verwaarlozen gedeelte afkomstig van ondernemingen die halffabrikaten leveren
bestemd om door de andere gewesten te worden geëxporteerd (22 % van de in Wallonië
ingezette arbeidsplaatsen om aan de internationale vraag te voldoen, houden verband met de
Vlaamse en Brusselse uitvoer).
In Brussel wordt de werkgelegenheid overwegend gegenereerd door de finale vraag van de
Vlaamse en Waalse ingezetenen (39 %) en niet door de Brusselse vraag (32 %) noch door de
uitvoer (29 %). Ook dit fenomeen wordt verklaard door de pendelaars en door de hoofdstedelijke
functie van Brussel.
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Tabel 11 – Werkgelegenheidsgraad naar leeftijd, geslacht, scholingsniveau en nationaliteit, gewestelijke
vergelijking
(in % van de overeenstemmende bevolking van 20 tot 64 jaar, tussen haakjes het aandeel in de totale
werkende bevolking)
Brussel
2000
2015

Vlaanderen
2000
2015

Wallonië
2000
2015

2000

59,7
(100)

58,7
(100)

69,4
(100)

71,9
(100)

61,1
(100)

61,5
(100)

65,8
(100)

67,2
(100)

Leeftijd
20 tot 29 jaar
30 tot 54 jaar
55 tot 64 jaar

50,9 (22)
70,2 (69)
34,5 (9)

46,1 (19)
67,3 (69)
45,6 (12)

73,5 (22)
80,6 (71)
25,6 (7)

65,0 (18)
84,6 (68)
45,6 (14)

58,0 (21)
71,5 (72)
25,5 (7)

49,6 (17)
74,1 (68)
40,8 (15)

66,0 (23)
76,8 (70)
26,3 (7)

57,6 (20)
79,3 (67)
44,0 (14)

Geslacht
Mannen
Vrouwen

66,4 (55)
53,2 (45)

64,3 (54)
53,2 (46)

79,1 (58)
59,3 (42)

75,6 (53)
68,2 (47)

71,4 (58)
50,8 (42)

65,9 (53)
57,2 (47)

75,5 (57)
56,0 (43)

71,3 (54)
63,0 (46)

Scholingsniveau
Laaggeschoold
Middengeschoold
Hooggeschoold

44,1 (27)
55,6 (27)
79,7 (46)

41,2 (21)
51,8 (26)
76,4 (53)

53,6 (29)
73,4 (38)
86,7 (32)

50,6 (15)
72,3 (42)
84,1 (43)

46,9 (32)
64,0 (35)
81,9 (32)

40,2 (18)
61,3 (40)
79,7 (42)

50,5 (31)
69,1 (36)
84,4 (32)

45,6 (18)
67,2 (40)
81,8 (42)

63,8 (73)
nb

58,9 (62)
69,0 (28)

70,1 (96)
nb

72,7 (93)
72,0 (5)

62,3 (90)
nb

62,8 (90)
58,1 (8)

67,2 (92)
nb

68,5 (88)
66,5 (8)

nb

40,8 (10)

nb

52,6 (3)

nb

36,8 (2)

nb

45,2 (4)

Totaal

Nationaliteit
Belgen
Andere EUburgers
Niet EU-burgers

België

2015

Bron: EC.

Sommige verschillen inzake werkgelegenheid hebben ook te maken met de categorie van
werknemers die wordt geanalyseerd, hoewel de algemene tendensen vrij vergelijkbaar zijn. De
indeling naar leeftijd toont een grotere arbeidsparticipatie voor de Vlaamse jongeren tussen 20 en
29 jaar. De cijfers zijn in de drie gewesten echter neerwaarts gericht vanwege, met name, de
verlenging van de studieduur, aangezien die studies niet systematisch gecombineerd worden met
een baan. In Vlaanderen en in Brussel is 45,6 % van de werknemers tussen 55 en 64 jaar aan het
werk. Ondanks een minder hoog percentage in Wallonië, namelijk 40,8 %, wordt er in dat laatste
gewest sedert 2000 een aanzienlijk stijging opgetekend met 15,3 procentpunt. Dat is meer dan in
het Brussels Gewest (+11,1 procentpunt) maar minder dan in het Vlaams Gewest
(+20 procentpunt).
Mannen nemen minder deel aan het arbeidsproces dan 15 jaar geleden, en zulks in de drie
gewesten van het land. De verschillen in werkgelegenheidsgraad tussen de beide geslachten zijn
in Vlaanderen en in Wallonië fors verkleind dankzij een toegenomen deelname van de vrouwen
(van 19,8 en 20,6 procentpunt in 2000 naar respectievelijk 7,4 en 8,7 procentpunt in 2015). Door
de in Brussel constante werkgelegenheidsgraad voor vrouwen over die periode komt dat gewest
op de laatste plaats: het verschil beloopt er 11,1 procentpunt, tegen ook al slechts
13,2 procentpunt in 2000.
Transversaal beschouwd, is het scholingsniveau van een werknemer van primordiaal belang voor
zijn toetreding tot de arbeidsmarkt. De verschillen inzake werkgelegenheidsgraad tussen hoog- en
laaggeschoolden bedragen 33,5 procentpunt in Vlaanderen, 35,2 procentpunt in Brussel en
39,5 procentpunt in Wallonië. Ondanks het gevoerde beleid om de werkgelegenheid van de
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laaggeschoolden te stimuleren, zoals loonsubsidies of het stelsel van de dienstencheques, is hun
situatie in de loop van de tijd niet verbeterd. Het is zelfs vaak de categorie die er het sterkst op
achteruitgaat. De verhoogde concurrentie met de middengeschoolden als gevolg van de
toegenomen vereisten voor toetreding tot de arbeidsmarkt verbetert hun situatie niet.
Uit de analyse naar nationaliteit blijkt dat er weinig uitgesproken verschillen bestaan tussen
Belgen en Europese staatsburgers. De werkgelegenheidsgraad van die laatsten ligt zelfs hoger dan
die van de autochtonen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat is evenwel toe te schrijven aan
een relatief lagere werkgelegenheidsgraad van de Belgen in dit gewest en door de aanwezigheid
van Europese instellingen in de hoofdstad. De niet-EU staatsburgers, van hun kant, nemen in de
drie gewesten een duidelijk minder gunstige positie in op de arbeidsmarkt, ongeacht of ze worden
vergeleken met de Belgen dan wel met de Europese staatsburgers. De verschillen inzake
werkgelegenheidsgraad tussen Belgen en niet-Europese staatsburgers bedragen 18,1 procentpunt
in Brussel, 20,1 procentpunt in Vlaanderen en 26 procentpunt in Wallonië. Door deze verschillen
behoren die werknemers tot de risicogroepen, waarvoor op de arbeidsmarkt een specifiek
activerings- en inschakelingsbeleid vereist is, temeer daar ze doorgaans lager geschoold zijn dan
de autochtonen. Volgens de enquêtes naar de arbeidskrachten beschikte 47 % van de nietEuropese-staatsburgers van 15 tot 64 jaar in 2015 hooguit over een diploma van het lager
secundair onderwijs, tegen 31 % van de personen met een Europese nationaliteit en 27 % van de
Belgen.

Grafiek 26 – Aantal vacatures ingediend bij de overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling
(in duizenden eenheden, normaal economisch circuit zonder uitzendarbeid, jaargemiddelden)

Bronnen: Actiris, ADG, Forem, VDAB.

Een gedeelte van de vraag naar arbeid in ieder gewest kan worden geanalyseerd via het aantal
vacatures dat wordt ingediend bij de overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling (Actiris voor het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de VDAB voor het Vlaams Gewest, Forem voor het Waals Gewest
en ADG voor de Duitstalige Gemeenschap). Om de gegevens afkomstig van de vier
overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling zo goed mogelijk met elkaar te kunnen vergelijken,
wordt enkel gebruik gemaakt van statistieken inzake werkaanbiedingen uit het gewone
economische circuit, zonder de uitzendarbeid. Zoniet zouden er dubbeltellingen kunnen
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optreden, aangezien de werkgevers zich voor eenzelfde vacature tot verschillende
uitzendkantoren kunnen wenden. In de cijfers wordt evenmin rekening gehouden met de
werkaanbiedingen als gevolg van werkgelegenheidsmaatregelen en met de buitenlandse en
intergewestelijke vacatures.
Het herstel van de economische activiteit in 2013 kwam, vanaf 2014, tot uiting in een toename
van de werkaanbiedingen in België. Die tendens, die zich in 2015 voortzette, is evenwel slechts
duidelijk voor Vlaanderen, Brussel en de Duitstalige Gemeenschap. In Wallonië hield de in 2011
begonnen teruggang aan tot in 2015. Uit de analyse van de eerste vijf maanden van 2016 blijkt
voor dat gewest echter een lichte stijging.

Tabel 12 – Knelpuntberoepen naar beroepscategorie1
(aantal ontvangen aanbiedingen voor knelpuntberoepen, 2014)

Totaal van knelpuntberoepen
waarvan:
Omkaderings- en communicatiefuncties
Onderwijzend personeel²
Beroepen in de medische en sociale sectoren en hulp aan
personen
Administratieve functies
Commerciële functies
Informaticaberoepen
Technische beroepen
Beroepen in de bouwnijverheid
Beroepen in het transport en de logistiek
Beroepen in de horeca en het toerisme
Ambachtelijke beroepen
Schoonmaakpersoneel
Andere

Brussel

Vlaanderen

Wallonië

Totaal

6 683

131 356

28 638

166 677

610
2 032
376

6 451
10 059

4 378
1 953

11 439
2 032
12 388

838
1 003
642
447
107
71
365
192
-

6 945
35 377
3 154
23 972
7 019
6 923
7 549
2 852
18 714
2 341

4 567
2 099
6 648
3 142
2 730
888
2 233
-

7 783
40 947
5 895
31 067
10 268
6 994
10 644
3 932
20 947
2 341

Bronnen: Actiris, Forem, VDAB.
1
De beroepscategorieën zijn gebaseerd op die welke door Actiris worden gebruikt.
2
De lijst met de knelpuntberoepen in het onderwijs in het Waals Gewest wordt vastgesteld door een Besluit van de
Regering van de Franse Gemeenschap.
- Bestaat niet.

Aan het einde van iedere maand blijft een zeker aantal arbeidsplaatsen openstaan. In maart 2016
telde de VDAB 29 100 openstaande betrekkingen, de Forem 4 300 en Actiris 4 200. Een gedeelte
van het residuele aanbod is toe te schrijven aan de frictionele werkloosheid, met andere woorden
aan de tijd die nodig is om het aanbod van en de vraag naar arbeid beter optimaal op elkaar af te
stemmen, alsook aan de economische conjunctuur. Een ander gedeelte heeft te maken met
structurele factoren zoals een kwalificatiemismatch of een mismatch inzake beroepservaring,
mobiliteitsaspecten, of nog, arbeidsvoorwaarden. Die factoren leiden in elk van de drie gewesten
tot zogeheten knelpuntberoepen. In Vlaanderen zijn de commerciële en technische functies
alsook de vacatures voor schoonmaakpersoneel het moeilijkst in te vullen. In Wallonië zijn dat de
technische, commerciële en omkaderingsfuncties en in Brussel voornamelijk het onderwijzend
personeel en de commerciële en administratieve functies.

2.3. Werkloosheid
De in België sedert december 2014 opgetekende daling van het aantal niet-werkende
werkzoekenden heeft zich in de drie gewesten niet terzelfder tijd voorgedaan. Vlaanderen
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reageerde met enige vertraging; de daling begon er pas in juli 2015, tegen respectievelijk juli en
november 2014 voor Wallonië en Brussel. Desondanks beliep de geharmoniseerde
werkloosheidsgraad in het Vlaams Gewest in 2015 5,2 %, wat minder is dan die in het Waals
Gewest en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waar respectievelijk 12 en 17,5 % van hun
actieve bevolking tussen 15 en 64 jaar werkloos is.

Grafiek 27 – Werkloosheidsgraad in de Belgische provincies
(in % van de bevolking van 15 tot 64 jaar)

2000

2015

Bron: EC.
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Ondanks die gunstige recente ontwikkelingen, stijgt de werkloosheidsgraad in de drie gewesten
ten opzichte van 2000. Bovendien zijn de verschillen tussen de provincies en tussen de gewesten
mettertijd niet verkleind.
Antwerpen is de Vlaamse provincie waar de werkloosheidsgraad in 2015 met 6,2 % het hoogst
was. Dat was evenwel minder dan het laagste niveau in Wallonië, namelijk Waals-Brabant met
7,9 %. De intragewestelijke verschillen zijn ook groter in het Waals Gewest: maximaal
5,5 procentpunt tegen amper 2 procentpunt in Vlaanderen.
Uit die gewestelijke verschillen blijken de aanzienlijke geografische barrières in ons land.
Ofschoon tal van Waalse en Vlaamse pendelaars dagelijks naar Brussel reizen, is de mobiliteit
richting de twee andere gewesten veel geringer, zelfs tussen aangrenzende provincies. Volgens de
regionale economische vooruitzichten van het FPB van 2015 vertegenwoordigden pendelaars
bijna de helft van de Brusselse binnenlandse werkgelegenheid (31 % Vlamingen en 17 % Walen in
2013), terwijl hun aandeel in Vlaanderen en Wallonië slechts 3 % beliep. Een eerste verklarende
factor voor de geringe mobiliteit van de werknemers is de taalbarrière. Een tweede is het feit dat
de laagstgeschoolde werklozen doorgaans minder geneigd zijn zich te verplaatsen om een baan
uit te oefenen. Het financieel voordeel dat ze er kunnen van verwachten ten opzichte van de
werkloosheidsuitkering die ze ontvangen, is immers kleiner dan voor hogergeschoolden. Het bezit
van een auto en een rijbewijs, alsook de bereikbaarheid met het openbaar vervoer kunnen
andere elementen van de verklaring zijn. Sedert enkele jaren voeren de gewestelijke
overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling hun inspanningen op om werkaanbiedingen uit te
wisselen en werken ze nauwer samen om taalopleidingen te organiseren ter bevordering van de
mobiliteit van de niet-werkende werkzoekenden.
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3. FOLLOW-UP VAN DE DOELSTELLINGEN 2020
De EU lanceerde in 2010 de Europa 2020-strategie ter ondersteuning van groei en
werkgelegenheid. Die over tien jaar gespreide strategie beoogt de voorwaarden voor een slimme,
duurzame en inclusieve groei te creëren. Er wordt gemikt op vijf doelstellingen: werkgelegenheid,
R&D, klimaat, onderwijs en armoedebestrijding.
In dat kader bepaalde België precieze doelstellingen inzake werkgelegenheid, onderwijs en
opleiding. Het nastreven van die doelstellingen zou België in staat moeten stellen de Europese
aanbevelingen in acht te nemen. Daarin wordt met name de klemtoon gelegd op de noodzaak om
de arbeidsmarktparticipatie op te voeren, onder meer door de toegang van jongeren en
immigranten tot werk te verbeteren, door het versterken van de beroepsmobiliteit, het
verminderen van het tekort aan geschoolde arbeidskrachten, het terugdringen van het voortijdig
schoolverlaten en het opheffen van de financiële belemmeringen voor de werkgelegenheid.

Grafiek 28 - Traject naar de doelstelling inzake werkgelegenheidsgraad in België
(in % van de overeenstemmende bevolking)

Bronnen: HRW (trajecten), EC.

De algemene doelstelling inzake werkgelegenheid is een werkgelegenheidsgraad van 75 % bij 2064-jarigen voor de hele EU. In België zou de werkgelegenheidsgraad in 2020 73,2 % moeten
belopen. Om die doelstelling te kunnen bereiken, zijn specifieke streefcijfers opgesteld voor een
aantal risicogroepen. Het gaat om vrouwen, mensen van 55 jaar of ouder en niet-Europesestaatsburgers. De tot dusver geleverde inspanningen lijken evenwel niet te volstaan om de
werkgelegenheidsgraad op het pad naar de doelstelling te houden. Volgens de vooruitzichten van
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het FPB van juni 2016, bij ongewijzigd beleid, de werkgelegenheidsgraad 69,2% bereiken in 2020
wat weliswaar gevoelig onder de doelstelling ligt. De situatie blijft problematisch voor andere
risicogroepen, zoals jongeren en laaggeschoolden.

Tabel 13 - Follow-up van de doelstellingen Europa 2020 inzake werkgelegenheid: stand van zaken voor de
drie gewesten
(in % van de overeenstemmende bevolking, tenzij anders vermeld)

Werkgelegenheid
Totaal (20-64-jarigen)
Vrouwen
55 jaar en ouder
Verschil tussen Belgen en niet-EUstaatsburgers (in procentpunten)

Brussel
2015

2015

58,7
53,2
45,6
18,1

71,9
68,2
45,6
20,1

Vlaanderen
Doelstellingen
2020

76,0

Wallonië
2015

61,5
57,2
40,8
26,0

Bron: EC.

De drie gewesten hebben erkend dat maatregelen nodig zijn om de werkgelegenheidsgraad van
de in de Europa 2020-strategie omschreven groepen te verhogen, maar alleen Vlaanderen heeft
streefcijfers tegen 2020 vastgelegd voor de werkgelegenheidsgraad, het aantal voortijdige
schoolverlaters en het aantal gediplomeerden van het hoger onderwijs. Hoewel de beoogde
niveaus nog niet werden bereikt, laat het Vlaams Gewest over het algemeen betere resultaten
optekenen dan de twee andere gewesten. Het weze evenwel opgemerkt dat Brussel goed scoort
wat betreft de werkgelegenheidsgraad van 55-jarigen en ouder, alsook met betrekking tot het
verschil tussen Belgen en niet-Europese staatsburgers. Het is ook het gewest met het grootste
aandeel van gediplomeerden van het hoger onderwijs.

Tabel 14 - Follow-up van de doelstellingen Europa 2020 inzake onderwijs en opleiding: stand van zaken
voor België en de drie gewesten
(in % van de overeenstemmende bevolking)
2015

Onderwijs en opleiding
NEET (15-24-jarigen)
Voortijdige schoolverlaters
(18-24-jarigen)
Gediplomeerden van het hoger
onderwijs (30-34-jarigen)

Bron: EC.
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België

Doelstellingen
2020

Brussel
2015

Vlaanderen
2015
Doelstellingen
2020

Wallonië
2015

12,2
10,1

8,2
9,5

17,5
15,8

9,5
7,2

5,2

15,0
13,1

42,7

47,0

48,4

43,2

47,8

39,1
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4. ARBEIDSKWALITEIT
In dit laatste hoofdstuk staat niet het aantal gecreëerde banen centraal, maar wel de kwaliteit
ervan. De situatie in België wordt in eerste instantie geanalyseerd aan de hand van een
samenvatting van de bestaande wetgeving op het vlak van arbeidskwaliteit. Daarbij wordt
eveneens aandacht besteed aan de door de huidige regering voorgestelde maatregelen voor de
herziening van de arbeidswetgeving, teneinde meer rekening te houden met de omstandigheden
op de arbeidsmarkt. Voorts wordt specifiek stilgestaan bij stress op het werk en burn-out.
Aangezien het concept arbeidskwaliteit vrij subjectief is, is het niet makkelijk een unieke indicator
te vinden die kan dienen als basis voor een internationale vergelijking. Een vierde deel bevat een
overzicht van de verschillende mogelijkheden en een analyse van een reeks indicatoren van de
OESO over arbeidskwaliteit. Het laatste onderdeel heeft betrekking op specifieke indicatoren die
de FOD WASO hanteert, in overeenstemming met de besluiten van de Europese Raad van Laken
in 2001.

4.1. Reglementering in België
De wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun
werk, ook de ‘welzijnswet’ genoemd, is de basiswet op het vlak van de veiligheid en de
gezondheid op het werk. Deze wet schept namelijk een kader waarin de uitvoeringsbesluiten
genomen worden. Deze uitvoeringsbesluiten worden voor het merendeel gebundeld in de Codex
over het welzijn op het werk.
Welzijn op het werk definieert men als het geheel van factoren met betrekking tot de
arbeidsvoorwaarden waarin het werk wordt uitgevoerd. Deze factoren zijn de veiligheid op het
werk; de bescherming van de gezondheid van de werknemer; de psychosociale aspecten van het
werk; de ergonomie; de arbeidshygiëne; en de verfraaiing van de werkplaatsen.

4.1.1.

Het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk

Artikel 5 van de welzijnswet legt aan de werkgever de algemene verplichting op de nodige
maatregelen te treffen ter bevordering van het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van
hun werk. Hij moet daarbij de preventiebeginselen in acht nemen. Deze beginselen zijn
overgenomen uit de kaderrichtlijn ‘veiligheid en gezondheid’ en zijn: risico's voorkomen; evaluatie
van risico's die niet kunnen worden voorkomen; bestrijding van de risico's bij de bron; vervanging
van wat gevaarlijk is door dat wat niet gevaarlijk of minder gevaarlijk is; voorrang aan
maatregelen inzake collectieve bescherming boven maatregelen inzake individuele bescherming;
aanpassing van het werk aan de mens, met name wat betreft de inrichting van de werkposten en
de keuze van de werkuitrusting en de werk- en productiemethoden, met name om monotone
arbeid en tempogebonden arbeid draaglijker te maken en de gevolgen daarvan voor de
gezondheid te beperken.
Het principe van risico-evaluatie staat centraal. Het komt erop aan te onderzoeken aan welke
risico's een werknemer kan worden blootgesteld. Na de identificatie van de risico's dient men
deze te evalueren en desnoods maatregelen te nemen om risico's te voorkomen, ze bij de bron uit
te schakelen of te verminderen. In deze gevallen wordt ingewerkt op het risico zelf. Daarnaast zijn
er ook meer algemene preventiemaatregelen, zoals de keuze van collectieve
beschermingsmiddelen boven individuele. Het is steeds belangrijk in te werken op de materiële
omstandigheden zelf. Risico's moeten worden beperkt, hoewel nulrisico niet bestaat. Er blijven
restrisico's over die dan maatregelen in verband met opleiding en informatie van de werknemers
vergen. Bovendien moet dit beleid geïntegreerd worden in het volledige management van de
onderneming. In dat kader moet ook het beleid inzake het welzijn van de werknemers regelmatig
opnieuw geëvalueerd worden en moet de werkgever de doelstellingen, middelen en
verantwoordelijkheden voor de realisatie van de preventie nader bepalen.
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De algemene beginselen betreffende de risicoanalyse, de preventieregels, de verplichtingen van
de hiërarchische lijn, de regels inzake informatie en vorming van de werknemers en de
maatregelen die moeten worden genomen bij noodsituaties, zijn nader omschreven in het
koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers
bij de uitvoering van hun werk. Zoals bepaald in het koninklijk besluit staat de werkgever er voor
in dat er een welzijnsbeleid wordt gevoerd in de onderneming. Elke werkgever is verantwoordelijk
voor de structurele planmatige aanpak van preventie door middel van een dynamisch
risicobeheersingsysteem. Hij moet het algemeen beleid uitstippelen, instructies geven aan het
leidinggevend personeel over de uitvoering van het beleid. Hij draagt daarvoor de volledige
eindverantwoordelijkheid. De leden van de hiërarchische lijn, dat wil zeggen de leidinggevenden
zowel op hoog niveau als op laag niveau, van manager tot ploegbaas, voeren elk binnen hun
bevoegdheid en op hun niveau het beleid van de werkgever met betrekking tot het welzijn van de
werknemers uit8. Ten tweede geven de preventieadviseurs advies over alle aangelegenheden die
betrekking hebben op het welzijnsbeleid en staan alle betrokken partijen bij. Zij dragen een
beroepsverantwoordelijkheid. Tenslotte hebben de werknemers de verplichting mee te werken
aan de uitbouw van het welzijnsbeleid van de werkgever.

4.1.2.

Organisatorische structuren en sociaal overleg

Elke werkgever dient te beschikken over een interne dienst voor preventie en bescherming op het
werk. Binnen deze dienst moet steeds een preventieadviseur aanwezig zijn. Wanneer deze
interne dienst niet zelf alle opdrachten kan vervullen die hem zijn toevertrouwd, kan de
werkgever bijkomend een beroep doen op een externe dienst voor preventie en bescherming op
het werk. Werkgevers hebben echter ook de mogelijkheid onderling een gezamenlijke dienst op
te richten.
Elke werkgever die tenminste 50 werknemers tewerkstelt dient te beschikken over een comité
voor preventie en bescherming op het werk, dat is samengesteld uit enerzijds
vertegenwoordigers aangeduid door de werkgever en anderzijds bij de sociale verkiezingen
aangeduide vertegenwoordigers van de werknemers. In dit comité komen alle vraagstukken in
verband met welzijn op het werk aan bod. Het geeft advies over de preventiemaatregelen die de
werkgever van plan is te treffen. In ondernemingen waarin geen comité kon worden
samengesteld, worden de opdrachten van het comité uitgevoerd door de vakbondsafvaardiging.
Indien er ook geen vakbondsafvaardiging is in de onderneming dient de werkgever te zorgen voor
een rechtstreekse participatie van de werknemers in het domein welzijn op het werk.

4.1.3.

Overzicht van de reglementering

De reglementering vervat in de codex over het welzijn op het werk stelt het algemeen kader vast
in verband met het welzijnsbeleid, het gezondheidstoezicht en de psychosociale risico’s
verbonden aan het werk. Naast de bepalingen over de organisatorische structuren en het sociaal
overleg, worden in de codex regels vastgesteld in verband met de inrichting van de
arbeidsplaatsen, brandpreventie, tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, het gebruik van
arbeidsmiddelen, de blootststelling van werknemers aan chemische, fysische en biologische
agentia en het gebruik van collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen. Er zijn eveneens
maatregelen vastgesteld ten aanzien van specifieke doelgroepen, met name zwangere
werkneemsters, jongeren op het werk, stagiairs, uitzendkrachten en nachtarbeiders in
ploegendienst. Deze reglementering is zeer sterk beïnvloed door de Europese richtlijnen die door
de Raad en het Europees Parlement zijn uitgevaardigd en waarin minimumvoorschriften in
verband met veiligheid en gezondheid op het werk zijn vastgesteld.
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4.2. Maatregelen voor werkbaar werk
Tegen de achtergrond van digitalisering en mondialisering van het bedrijfsleven wordt arbeid op
maat zowel de wens van de werknemers als die van de werkgevers. Netwerkorganisatie, telewerk
of freelance-arbeid worden courante praktijken. De federale minister van Werk wil dan ook het
wettelijk kader herzien met het oog op de toenemende interconnectiviteit tussen ondernemingen
en individuen. De modernisering van het arbeidsrecht is gericht op drie doelstellingen:
(1) werkbaar werk voor iedereen; (2) kansen scheppen om banen te creëren door een grote
wendbaarheid op het werk; (3) sociale innovatie. Daartoe wil de minister een wet laten
goedkeuren die experimenten op het vlak van arbeid mogelijk maakt, zodat de sectoren en
ondernemingen in 2017 via raamakkoorden een reglementering op maat kunnen uitwerken die
beter is afgestemd op hun specifieke behoeften. Deze afwijkingen zouden vervolgens
veralgemeend kunnen worden als er een voldoende groot draagvlak voor bestaat.
De gesprekken met de sociale partners zullen berusten op tien denksporen in totaal. Het eerste
heeft betrekking op het loopbaansparen. Dit concept laat de werknemer toe zelf een
loopbaanonderbreking of extra vakantie te nemen door tijd te sparen, bijvoorbeeld via overuren,
en dit te bekostigen door loonvoordelen of eindejaarspremies op te sparen. Het plusminuscontosysteem, dat sinds 2006 wordt toegepast in de automobielsector, kan eveneens worden
geanalyseerd. In dit systeem worden atypische werktijden gebruikt om de arbeidsflexibiliteit te
verhogen. Ten derde is telewerk, hoewel het een courante praktijk geworden is in veel
ondernemingen, in principe nog altijd niet wettelijk geregeld. Een van de mogelijkheden is dus dat
de verschillende sectoren een wettelijk stelsel op maat kunnen voorstellen. Momenteel mogen
alleen overuren gemaakt worden met toestemming van de werkgever. Er wordt voorgesteld om
'vrijwillige overuren' mogelijk te maken. Het vijfde voorgestelde denkspoor is het opmaken van
een duidelijke inventaris van alle bestaande verloven, teneinde een eventuele uitbreiding ervan te
onderzoeken, rekening houdend met de budgettaire beleidsruimte. De invoering van een
mobiliteitsbudget voor werknemers vormt het zesde voorstel. Dit zou een alternatief moeten
bieden voor de bedrijfswagens, aangezien het fiscaal aftrekbaar zou zijn en de werknemers in
staat zou moeten stellen zelf te beslissen over het soort van vervoer dat ze willen gebruiken en
hoe ze dit budget willen besteden. Een andere mogelijkheid zou zijn om niet voor alle functies de
standaarddefinitie van de arbeidsduur toe te passen. De sector zou kunnen bepalen of de
werknemers al dan niet in een specifiek uurrooster werken. Ook het freelancestatuut dient te
worden herzien, opdat freelancers niet de voor- en nadelen van de statuten van werknemers en
zelfstandigen zouden combineren. Het voorlaatste voorstel heeft betrekking op uitzendarbeid
voor onbepaalde duur. Dit zou de ondernemingen in staat stellen flexibel te blijven inzake
werkgelegenheid en tegelijk de werknemer enige financiële zekerheid bieden. Tot slot zou een
systeem kunnen worden ingevoerd waarbij de werkgevers ertoe aangemoedigd worden hun
ontslagen werknemers aan een nieuwe baan te helpen. Dit systeem zou bestaan in een fiscaal
gunstige regeling voor de vroegere en de nieuwe werkgever, alsook voor de werknemer.
De strijd tegen stress en burn-out is onlosmakelijk verbonden met de voorstellen van deze
hervorming. Stress op het werk kan uiteenlopende oorzaken hebben en zeer duur uitvallen, zowel
voor de werknemer als voor de werkgever. Het kader hieronder bevat een meer gedetailleerde
analyse van dit verschijnsel.

4.3. Stress en burn-out
Hoofdstuk 5bis van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers
(gewijzigd door de wetten van 28 februari en 28 maart 2014) bevat een opsomming van de
maatregelen ter voorkoming van de psychosociale risico’s op het werk, waaronder stress, geweld,
pesterijen en ongewenst seksueel gedrag. Deze wet is zowel van toepassing op de private sector
als op de overheidssector. Die risico's worden omschreven als de kans dat een of meerdere
werknemers psychische schade ondervinden die al dan niet kan gepaard gaan met lichamelijke
schade, ten gevolge van een blootstelling aan de elementen van de arbeidsorganisatie, de
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arbeidsinhoud, de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden en de interpersoonlijke
relaties op het werk, waarop de werkgever een impact heeft en die objectief een gevaar
inhouden. Iedere werkgever moet jaarlijks, in samenwerking met de werknemers, de gevaren in
de onderneming beoordelen, alsook de kans dat risicofactoren de gezondheid van de werknemers
beïnvloeden. Vervolgens moet de werkgever materiële en organisatorische maatregelen nemen
om situaties te voorkomen waarin psychosociale risico's kunnen ontstaan. Indien dergelijke
situaties niet te vermijden zijn, moet de werkgever eveneens secundaire en tertiaire
preventiemaatregelen nemen om te voorkomen dat er zich schade voordoet of om de schade te
beperken.
De sociale partners hebben tevens een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten met betrekking
tot de concrete tenuitvoerlegging van het beleid door de werkgevers, meer specifiek ter preventie
van stress. Deze CAO9 geldt enkel voor de private sector. Ze omschrijft stress als volgt: 'door een
groep van werknemers als negatief ervaren toestand die gepaard gaat met klachten of
disfunctioneren in lichamelijk, psychisch en/of sociaal opzicht en die het gevolg is van het feit dat
werknemers niet in staat zijn om aan de eisen en verwachtingen die hen vanuit de werksituatie
gesteld worden te voldoen'. Stress op het werk kan dus optreden als werknemers moeten
voldoen aan verwachtingen die hun kennis of vaardigheden overtreffen. Er is sprake van
'positieve' stress als de betrokkene denkt met extra inspanningen te kunnen voldoen aan de
vereisten. De werknemer ervaart daarentegen 'negatieve' stress als hij denkt hieraan niet te
kunnen voldoen en vreest voor negatieve gevolgen. De uitingen daarvan kunnen uiteenlopen van
angst tot slaap- en concentratieproblemen, enz. Als de werknemer gedurende een lange periode
of chronisch aan stress blootgesteld wordt, kunnen andere symptomen verschijnen zoals
chronische vermoeidheid, burn-out, spier- of gewrichtsproblemen, of ook cardiovasculaire
aandoeningen.
De sociale steun van collega's of een supervisor kan het stressgevoel bij de werknemer beperken.
Een gevarieerd takenpakket, enige mate van autonomie, loopbaanvooruitzichten en erkenning
voor het geleverde werk zijn eveneens beschermende factoren. Individuele kenmerken zoals
persoonlijkheid, waarden, doelstellingen, leeftijd, geslacht, scholingsniveau en gezinssituatie
beïnvloeden uiteraard ook de stressbestendigheid van de werknemers. Betrokkenheid bij het
werk wordt bijvoorbeeld beschouwd als een bepalende factor.
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Tableau 15 - Stress op het werk volgens leeftijd, geslacht en scholingsniveau
(in % van de overeenstemmende werknemers)
2005

2010

2015

Totaal

36,9

46,3

39,3

15-29 jaar
30-49 jaar
50-64 jaar

33,8
36,9
40,4

51,8
44,7
45,0

42,9
38,2
38,9

Mannen
Vrouwen

38,5
35,0

48,3
43,9

39,7
38,8

Laaggeschoolden
Middengeschoolden
Hooggeschoolden

55,0
32,3
27,1

63,8
41,5
38,2

58,9
41,2
26,3

Bron: OESO.

De gegevens van de OESO over de arbeidskwaliteit verschaffen een uitsplitsing naar
werknemerscategorie in verband met stress op het werk. Hieruit blijkt dat in 2015 39 % van de
werknemers in België geconfronteerd werd met stress. Dat is minder dan in 2010 (46 %), maar
meer dan in 2005 (37 %). Volgens deze gegevens lijken leeftijd en geslacht geen invloed uit te
oefenen op het aandeel van de werknemers dat met stress te maken krijgt. Een hoger
scholingsniveau heeft daarentegen wel een gunstig effect: stress doet zich voor bij 59 % van de
laaggeschoolde werknemers, bij 41 % van de middengeschoolden en bij 26 % van de
hooggeschoolden.
Uit onderzoek naar stress door Securex in 201510, aan de hand van een enquête bij 1 300
werknemers, blijkt dat twee op drie werknemers in België stress op het werk zou ervaren, of
18,5 % meer dan in 2010. De groepen met het grootste stressrisico zijn laaggeschoolden, nietkaderleden en werknemers die al meer dan tien jaar dezelfde functie uitoefenen. De belangrijkste
stressfactoren in de Belgische ondernemingen zijn de emotionele en fysieke werkbelasting, het
veranderingsbeleid en de werkintensiteit, alsook geweld en pesterijen. Omgekeerd kunnen de
jobinhoud, de bedrijfscultuur, de mate van autonomie en teamwerk stress doen afnemen.

10 Securex (2015) Stress & burn-out – Dreiging voor werknemers… én werkgevers?, White paper, februari 2015.
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Tableau 16 – Verschil tussen stress en burnout
Stress

Burn-out

Rechtstreeks gevolg van stressfactoren op het werk.
De zin van het werk speelt geen centrale rol.

Belangrijke rol van de zin van het werk in de
verschijning van het symptoom.

Is van voorbijgaande aard of chronisch

Is het gevolg van langdurige blootstelling aan
aanhoudende stress

Kan elk type van werknemer treffen

Treft vooral personen die veel belang hechten aan het
werk

Gaat niet noodzakelijk gepaard met negatieve attitude
tegenover anderen

Negatieve attitude en gedragingen tegenover collega's,
cliënten, patiënten.... . Cynisme

Sociale steun en coping kunnen het verschil maken tussen stress en burn-out

Bron: FOD WASO.

Langdurige blootstelling aan stress kan een burn-out veroorzaken bij de werknemer. Die is dan
professioneel uitgeput en heeft problemen om werk, sociaal en gezinsleven te scheiden. Burn-out
is evenwel geen systematisch gevolg van stress op het werk. Terwijl stress bij iedereen kan
voorkomen, treft een burn-out vooral de werknemers die zeer sterk begaan zijn met hun werk en
een aanzienlijk persoonlijke, affectieve en emotionele betrokkenheid aan de dag leggen.

Grafiek 29 – Fases van een burn-out

Bron: Securex.
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In het verslag van Securex uit 201511 wordt burn-out omschreven als mentale uitputting door
structurele werkstress. In een eerste fase is de werknemer in goede gezondheid en ervaart hij
geen stress of positieve stress. Naarmate de stress op het werk toeneemt, gaat de werknemer
door een alarmfase en begint hij negatieve stress te ervaren. Vervolgens komt de fase van
weerstand, waarin de medewerker nog goed presteert, maar de stress vreet energie. Uiteindelijk
bereikt de werknemer de uitputtingsfase, waarbij hij permanent overspannen is, minder goed
presteert en geen weerstand meer biedt. Hij belandt in een burn-out.
Hoewel burn-outs steeds vaker voorkomen, wordt het aantal gevallen volgens Securex
onderschat, als gevolg van het feit dat weinig artsen de waargenomen symptomen in verband
brengen met een burn-out. Dat komt onder meer doordat ze niet beschikken over een geschikt
instrument waarmee ze duidelijk kunnen vaststellen of er sprake is van burn-out, maar ook
doordat burn-out momenteel niet erkend is als beroepsziekte.
In 2013 hebben de FOD WASO en het Europees Sociaal Fonds een onderzoeksprogramma naar
burn-out in België gesteund. Het programma heeft twee doelstellingen: het ontwikkelen van een
opsporingsinstrument voor burn-out en het formuleren van aanbevelingen voor primaire
(risicopreventie), secundaire (begeleiding om te vermijden dat de risico's schade veroorzaken) en
tertiaire preventie (hulp bij de terugkeer naar het werk). In het opsporingsinstrument wordt burnout omschreven als 'een negatieve aanhoudende gemoedstoestand die verband houdt met het
werk, die voorkomt bij normale individuen, en die gekarakteriseerd wordt door uitputting, een
gevoel van onbekwaamheid, demotivatie en disfunctioneel gedrag op het werk'. Dit instrument
moet worden ingevuld door een zorgverlener en niet door de werknemer zelf. De diagnose hangt
echter altijd af van de interpretatie van de arts. Uit de conclusies van dit onderzoeksproject blijkt
dat er in de bestaande literatuur weinig specifieke aanbevelingen voor burn-out voorhanden zijn.
De auteurs stellen dus een reeks mogelijke maatregelen voor die de ondernemingen kunnen
aanpassen aan hun behoeften, hun cultuur, hun activiteitssector en hun omvang. De
aanbevelingen van de FOD WASO hebben onder meer betrekking op de bewustmaking van
leidinggevenden en werknemers, de organisatie van enquêtes naar de psychosociale
arbeidsaspecten, praatgroepen, de oprichting van een interne sociale cel en tot slot de hulp bij de
terugkeer naar het werk na een burn-out.
Als gevolg van de verschillende mogelijke benaderingen om een burn-out op te sporen, lopen de
cijfers sterk uiteen en is het niet makkelijk de omvang van dit verschijnsel en het verloop ervan
tijdens de afgelopen jaren duidelijk af te bakenen. Aan de hand van de drie in de literatuur
omschreven symptomen, namelijk mentale of emotionele uitputting, cynisme en mindere
prestaties, beliep het aandeel van de werknemers in burn-out in 2014 volgens Securex 9,2 %.

11 Securex (2015) Stress & burn-out – Dreiging voor werknemers… én werkgevers?, White paper, februari 2015.
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Tabel 17 - Kostprijs van absenteïsme voor alle werkgevers in België volgens de aard van de kosten en het
statuut van de werknemer
(in € miljoen, 2015)
Arbeiders
1

Directe kosten
Indirecte kosten2
Totaal

1 051
2 628
3 679

Bedienden
1 955
4 887
6 842

Totaal
3 006
7 515
10 521

Bron: Securex.
1
Omvat het gewaarborgd brutomaandloon, het vakantiegeld, de eindejaarspremie en de werkgeversbijdragen.
2
Omvat de kosten voor reorganisatie, tijdelijke vervanging, vermindering van de kwaliteit van de service, overuren,
enz. Volgens diverse wetenschappelijke enquêtes en een onderzoek van Securex zijn de indirecte kosten 2,5 hoger
dan de directe kosten.

Werkgerelateerde stress en burn-outs beïnvloeden niet alleen de gezondheid van de werknemers,
maar hebben ook financiële gevolgen voor de gemeenschap, namelijk via de uitgaven voor
gezondheidszorg, alsook voor de werkgever, die geconfronteerd wordt met een hogere
absenteïsmegraad en minder goede prestaties van zijn werknemers. Volgens het Europees
Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid (EU-OSHA) op het werk werden de kosten voor
werkgerelateerde stress in Europa in 2013 geraamd op € 617 miljard per jaar, waarvan
272 miljard werd toegerekend aan absenteïsme, 242 miljard aan het productiviteitsverlies,
63 miljard aan de gezondheidszorg en 39 miljard aan de kosten van de invaliditeitsuitkeringen.
Absenteïsme zou dus een van de belangrijkste gevolgen zijn van stress. Volgens een analyse van
Securex12 voor heel België en voor alle types van afwezigheden samen, zou de totale kostprijs in
2014 bijna € 10,5 miljard hebben belopen. De indirecte kosten als gevolg van vervangingen,
reorganisatie, productiviteitsdalingen, overuren door andere collega's enz. zouden het hoogst zijn,
en € 7,5 miljard belopen.

12 Securex (2016), Absenteïsme in 2015 – Re-integratiebeleid: meer dan ooit noodzakelijk, White Paper juni 2016.
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Grafiek 30 – Afwezige werknemers naar afwezigheidsduur
(in %, daggemiddelde)

Bron: Securex.

Volgens een enquête van Securex13 uit 2015 bij ongeveer 25 800 werkgevers en 261 200
werknemers, zouden dagelijks gemiddeld 7 werknemers op 100 afwezig zijn als gevolg van ziekte
of een privé-ongeval. Die cijfers stroken met de structurele toename van absenteïsme sedert
2001. De stijging is vooral toe te schrijven aan de langdurige ziekten. De afwezigheid van meer
dan een jaar wegens ziekte is toegenomen van 1 % in 2001 tot 2,8 % in 2015. Het risico op
dergelijk absenteïsme stijgt met de leeftijd. Vanaf 55 jaar is 12,5 % van de arbeiders en 4,2 % van
de bedienden, uitgedrukt als gemiddelde per werkdag, meer dan een jaar afwezig. Veroudering
vormt dus, samen met chronische stress, een van de belangrijkste oorzaken van langdurig
absenteïsme. Oudere werknemers zijn weliswaar minder vaak ziek dan jongeren, maar wel
gedurende langere periodes. Als gevolg van de stijging van de pensioenleeftijd en de beperking op
de toegang tot het brugpensioen, is het aandeel van de oudere werknemers aanzienlijk
toegenomen, samen met dat van de langdurig afwezigen.
Nog altijd volgens de enquête van Securex voert amper 23 % van de kleine ondernemingen een
beleid inzake burn-out, tegen 47 % van de grote ondernemingen. Meerdere factoren kunnen dat
verklaren. Ten eerste vormt de praktische en financiële haalbaarheid van een dergelijk beleid een
probleem voor de kleine ondernemingen. Deze kleine ondernemingen worden vaker gedwongen
een afwezige te vervangen en beschikken over minder mogelijkheden om iemand die terugkeert
uit burn-out aangepast werk te geven. Kleinere ondernemingen worden ook minder snel
geconfronteerd met hun eerste geval van burn-out, wat de invoering van een specifiek beleid
vertraagt.

13 Securex (2016), Ongeziene stijging van werknemers die langer dan een jaar afwezig zijn wegens ziekte,

Perscommuniqué van 10 mei 2016.
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4.4. Indicatoren voor de arbeidskwaliteit en internationale vergelijking
De kenmerken en de structuren van de werkgelegenheid worden beïnvloed door wereldwijde
ontwikkelingen, zoals de technologische vooruitgang, de mondialisering en de veroudering van de
bevolking. Digitale technologieën creëren bijvoorbeeld meer flexibiliteit op de arbeidsmarkt, zoals
telewerk en freelancewerk, maar kunnen eveneens van invloed zijn op de
arbeidsomstandigheden, de loonvoorwaarden en de sociale bescherming.
Om die redenen dient niet alleen aandacht te worden besteed aan de kwantitatieve analyse, maar
ook aan de kwalitatieve aspecten van arbeid. Bovendien kan een betere arbeidskwaliteit ook
synoniem zijn met de verhoging van de participatiegraad op de arbeidsmarkt, van de
productiviteit en van de economische resultaten in het algemeen. Tegen deze achtergrond werd
op de Europese Raad van Laken in 2001 voor het eerst een initiatief genomen om indicatoren te
omschrijven voor het meten van de arbeidskwaliteit. Zo werd een lijst van 31 variabelen
opgesteld waarmee de kwaliteit van de werkgelegenheid in de Europese Unie (EU) kan worden
gemeten. Volgens een verslag van het Europees Parlement van 2009 werd sindsdien zeer weinig
vooruitgang geboekt op dat vlak en er bestaat nog altijd geen gemeenschappelijke indicator die
alle aspecten omvat om de arbeidskwaliteit te meten en gerichte maatregelen te kunnen nemen
inzake de te bereiken doelstellingen.
Het probleem met de opstelling van een dergelijke indicator is het multidimensionale aspect van
de arbeidskwaliteit. Zo zou moeten worden bepaald welke factoren in aanmerking worden
genomen en welk gewicht ze moeten krijgen in de algemene indicator. Het Europees Parlement
stelde daarbij meerdere mogelijkheden voor. In eerste instantie zou de tevredenheid van de
werknemers over hun job kunnen worden gebruikt als kwalitatieve maatstaf. Een dergelijke
benadering heeft als voordeel dat ze de definitie van arbeidskwaliteit vereenvoudigt, net als de
beoordeling en de analyse ervan. Jobtevredenheid is echter moeilijk internationaal te vergelijken,
hoewel ze bijdraagt tot de kwantificering van de arbeidskwaliteit. Het betreft immers een vrij
subjectief concept, dat aanzienlijk kan variëren in de tijd en in de ruimte. Een tweede
mogelijkheid is de werknemers rechtstreeks te vragen naar de belangrijkste factoren die een rol
spelen in een goede arbeidskwaliteit. Dit laat toe rekening te houden met het oordeel van de
belangrijkste betrokkenen, maar ook met de specifieke kenmerken van elk land. Het nadeel is dat
daartoe een reeks vooraf vastgestelde criteria moet worden omschreven en dat de internationale
vergelijking ook in dit geval moeilijk is. De derde optie, tot slot, bestaat erin een beroep te doen
op de resultaten van de literatuur, teneinde de arbeidskwaliteit te modelleren aan de hand van
objectieve en erkende criteria.
De databank over de arbeidskwaliteit van de OESO14 omvat een reeks indicatoren waarmee een
internationale vergelijking kan worden gemaakt in de tijd en volgens de kenmerken van de
werknemers15. Drie verschillende aspecten worden beoordeeld: kwaliteit van de inkomens,
werkzekerheid en kwaliteit van de arbeidsomgeving. Elk aspect wordt, al naargelang de
beschikbaarheid van de gegevens, vergeleken met de drie buurlanden (Duitsland, Frankrijk,
Nederland) en met de andere referentielanden (Denemarken, Finland, Oostenrijk, Verenigd
Koninkrijk, Zweden).
De eerste dimensie inzake arbeidskwaliteit wordt geraamd aan de hand van het bedrag van de
inkomens, alsook van de verdeling daarvan voor de werkende bevolking. Tal van studies hebben
immers aangetoond dat het welzijn van de werknemers afhangt van hun loon, maar ook van het
inkomen van de andere werknemers. Voor elk onderzocht land wordt het individueel inkomen
van de werknemers berekend aan de hand van het gemiddelde bruto-uurloon. Hoewel het
nettoloon vanuit het standpunt van de werknemer mogelijk relevanter is, moet wegens de
beschikbaarheid van gegevens het bruto-inkomen in aanmerking worden genomen. De
14 Zie voor meer informatie: Cazes et al (2015) Measuring and assessing job quality: The OECD job quality framework.
15 Op basis van deze gegevens is echter geen vergelijking per sector of per regio mogelijk.

86.

Hoge Raad voor de Werkgelegenheid

berekening gebeurt op basis van het uurloon en niet op maand- of jaarbasis, teneinde de
verschillen in arbeidsduur, die veeleer een kwantitatief dan een kwalitatief aspect zijn, buiten
beschouwing te laten. De inkomensongelijkheid wordt berekend met behulp van de
methodologie van Atkinson, die berust op een gewogen gemiddelde van de individuele inkomens.
De weging steunt op een coëfficiënt inzake ongelijkheidsaversie, gaande van 1 (de inkomens
worden gelijk gewogen) tot min oneindig (de armste persoon krijgt al het gewicht). In deze
berekeningen heeft de OESO een coëfficiënt van -3 gekozen, waarvoor een weging van 85% wordt
gegeven aan het armste derde van de bevolking, 13 % aan het tweede derde en 2 % aan het
rijkste derde. Vervolgens wordt een index berekend op basis van het verschil tussen het
rekenkundig en het gewogen gemiddelde. Deze index varieert van 0 tot 1, of van een volledig
egalitaire tot een volledig ongelijke verdeling.

Grafiek 31 - Inkomensongelijkheid en internationale vergelijking
(Atkinson-index van 0 tot 1, of een egalitaire inkomensverdeling tot een verdeling waarbij alle inkomens
toekomen aan één persoon, 2013)

Bron: OESO.

België scoort vrij goed voor beide variabelen, aangezien het gekenmerkt wordt een zeer egalitaire
inkomensstructuur met een Atkinson-index van 0,12. Met gemiddeld $ 30,8916 per uur in 2013
behoort het bovendien tot de landen met de hoogste arbeidsinkomens. Alleen Duitsland en
Denemarken doen beter, met respectievelijk $ 31,56 en $ 31,16 per uur.

16 Gemiddeld brutoloon tegen vaste prijzen, in koopkrachtpariteit.
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Grafiek 32 - Onzekerheid op de arbeidsmarkt1 en internationale vergelijking
(in %, 2013)

Bron: OESO.
1
Uitgedrukt als verwacht inkomensverlies als gevolg van werkloosheid. Dit verlies is afhankelijk van het
werkloosheidsrisico, de verwachte duur van de werkloosheid en de door de overheid verschafte vervangingsratio.

Werkzekerheid is een van de belangrijkste factoren voor het welzijn van de werknemers. De
voornaamste bron van onzekerheid volgens de OESO is de werkloosheid. De berekening gebeurt
als volgt:
Werkloosheidsrisico × (1

Werkloosheidsverzekering)

De beide factoren worden uitgedrukt als percentage. Het werkloosheidsrisico bestaat uit de kans
op werkloosheid en de verwachte gemiddelde duur van de werkloosheid (het percentage wordt
verkregen door de twee indicatoren te vermenigvuldigen). De werkloosheidsverzekering wordt
gemeten aan de hand van door de betrokken staat verschafte vervangingsgraad.
Volgens deze indicator is de arbeidsonzekerheid in België gering en bedraagt ze 3,6 %. Dit
resultaat is onder meer te verklaren door het werkloosheidsstelsel, dat ervoor zorgt dat het
inkomensverlies relatief beperkt blijft.
De derde en laatste dimensie van de arbeidskwaliteit houdt verband met de niet-economische
aspecten van het werk, zoals de aard en de inhoud van het werk, de mogelijkheden om de
arbeidstijd aan te passen, de relaties met de collega's en de opleidingsmogelijkheden. Deze
indicator berust op de vereisten van het werk, maar ook op de middelen die ter beschikking van
de werknemers worden gesteld om deze vereisten te realiseren. Op zich hoeft een zeer
veeleisende job geen negatief effect te hebben op de gezondheid van de werknemer. Pas als de
ter beschikking gestelde middelen ontoereikend zijn kan stress optreden.
Deze variabele berust op de resultaten van de enquête van Eurofound, die slechts om de vijf jaar
plaatsvindt en waarvoor de meest recente gegevens dateren van 2015. De werknemers krijgen
meerdere vragen voorgeschoteld om hun arbeidsomgeving te beoordelen. Zo wordt in de OESOindicator rekening gehouden met de tijdsdruk en de gezondheidsrisico's wat betreft de vereisten
enerzijds, en met de autonomie in het werk, de opleidingsmogelijkheden en de relaties met
collega's voor de middelen anderzijds. Er is sprake van tijdsdruk als de werknemer gewoonlijk
meer dan 50 uur per week werkt, problemen heeft om een of twee uur pauze te nemen om
persoonlijke redenen, tegen een hoge snelheid moet werken en met zeer korte deadlines.
Gezondheidsrisico's omvatten vermoeiende of pijnlijke houdingen, het tillen van zware
materialen, blootstelling aan trillingen, harde geluiden en te hoge of te lage temperaturen. Wat
de middelen betreft, wordt autonomie gemeten als de mogelijkheid om de planning van de uit te
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voeren taken en de werkmethode te kiezen of aan te passen. De opleidingsmogelijkheden
omvatten jobs waarin nieuwe vaardigheden worden aangeleerd en het opleidingsaanbod van de
werkgever, al dan niet specifiek op het geleverde werk afgestemd.
Een job wordt beschouwd als stresserend als de werknemer moet voldoen aan een bepaalde
vereiste, maar daarvoor niet over het juiste middel beschikt, of wanneer hij moet voldoen aan
twee types van vereisten, en daarvoor geen of slechts één hulpmiddel ter beschikking heeft.

Grafiek 33 - Kwaliteit van de arbeidsomgeving en internationale vergelijking
(in %, 2015)

Bron: OESO.
1
Jobs waarin werknemers moeten beantwoorden aan hogere vereisten dan ze met hun middelen kunnen realiseren.
2
Jobs waarin de werknemers geconfronteerd worden met twee soorten vereisten, met betrekking tot tijd (werkdruk)
en lichamelijke factoren.
3
Jobs waarin de werknemers niet beschikken over de nodige middelen, zoals autonomie op het werk en
opleidingskansen, alsook sociale ondersteuning op het werk.

België staat op de vijfde plaats van de landen met de geringste arbeidsstress, met toch nog altijd
39 % van de werknemers die werken in een stresserende omgeving. De rangschikkingen volgens
het peil van de vereisten en dat van de beschikbare middelen tonen aan dat 22 % van de
werknemers in België een zeer veeleisende job uitoefent en 46 % een job met ontoereikende
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middelen. Deze cijfers liggen in de buurt van de gemiddelden van respectievelijk 20 % en 48 %
voor de acht landen van de vergelijking.

4.5. Indicatoren voor de arbeidskwaliteit in België
Als onderdeel van de Europese werkgelegenheidsstrategie keurde de Raad 'Werkgelegenheid', die
de ministers van Werk van de EU vertegenwoordigt, in 2001 een reeks indicatoren over de
arbeidskwaliteit goed, zonder evenwel een algemene indicator uit te werken. Deze indicatoren
omvatten tien dimensies: de intrinsieke kwaliteit van de arbeid; scholing, opleiding en levenslang
leren en opbouw van de loopbaan; gelijke kansen voor mannen en vrouwen; veiligheid en
gezondheid op het werk; flexibiliteit en zekerheid; inschakeling en toegang tot de arbeidsmarkt;
organisatie van het werk en evenwicht tussen beroeps- en gezinsleven; sociale dialoog en
deelname van de werknemers; verscheidenheid en non-discriminatie; en tot slot algemene
economische prestaties en productiviteit. De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
verzekert de follow-up van deze indicatoren in België.
Het inkomen van de individuen en de mogelijkheid om dat inkomen te verhogen vormen een
eerste indicator van de arbeidskwaliteit. In 2013 beschikte 17,2 % van de personen over een
inkomen dat minder zekerheid biedt dan gemiddeld. Dat percentage is iets kleiner voor vrouwen
(14,7 %) dan voor mannen (19,8 %). Daarbij komt dat, wat inkomenstraject betreft, 44,7 % van de
werknemers die in 2011 deel uitmaken van de groep van 10 % minst rijken, in 2013 nog altijd tot
deze categorie behoort. Slechts 9,8 % bereikt de groep van de 60 % rijksten. Wanneer iemand zich
bovenaan de verdeling bevindt (4de deciel en hoger), bedraagt de kans 81,1 % dat dit twee jaar
later nog steeds het geval is.
Met het oog op de inzetbaarheid van de werknemers, is deelname aan opleiding een belangrijke
factor in de arbeidskwaliteit. Zoals nader werd toegelicht in het eerste hoofdstuk van dit
conjunctureel gedeelte, ligt de deelname aan opleiding in België nog altijd te laag in vergelijking
met de rest van de EU. Terwijl de participatiegraad aan opleiding in 2015 10,6 % beliep in de EU,
was dat in België slechts 6,8 % voor de bevolking van 25 tot 64 jaar.
Gelijkheid tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt is sinds lange tijd een belangrijk
politiek doel waarvoor reeds inspanningen werden geleverd. In 2013 beliep het loonverschil 9,8 %
van het gemiddelde bruto-uurloon van de mannen. Dat verschil is iets kleiner dan in 2009 (10,1 %)
en ligt ruim onder het EU-gemiddelde (16,3 % in 2013). Vrouwen blijven echter vaak actief in een
aantal bedrijfstakken of beroepen die niet altijd dezelfde voordelen opleveren als die waarin
mannen aan de slag zijn.
Arbeidskwaliteit houdt eveneens verband met veilige en gezonde werkomstandigheden op
lichamelijk en psychologisch gebied. Een van de belangrijkste indicatoren om dat risico te meten is
het aantal arbeidsongevallen in de private sector. Dit aantal neemt elk jaar af: in 2014 telde het
Fonds voor Arbeidsongevallen 121 195 arbeidsongevallen, of 5 500 minder dan een jaar eerder en
30 000 minder dan in 2010. In 10 % van de gevallen werd een blijvende arbeidsongeschiktheid
opgetekend, een aandeel dat tamelijk constant blijft in de tijd.
Een zekere mate van flexibiliteit op het werk kan zowel de werkgever als de werknemer ten goede
komen, althans op voorwaarde dat ze op vrijwillige basis berust. Zo werkte in 2014 10,4 % van de
deeltijdwerkers van 15 tot 64 jaar onvrijwillig in dit stelsel, duidelijk minder dan in de EU, waar dit
cijfer 34,3 %. beloopt. Interessant is dat mannen vaker onvrijwillig deeltijds werken dan vrouwen.
Dat geldt zowel voor België (15,5 % van de mannen en 9,3 % van de vrouwen) als voor de EU
(52,1 % van de mannen, tegen 29,5 % van de vrouwen). Vrouwen werken nog steeds veel vaker
deeltijds.
De transitie naar werk en werkzekerheid vormen twee belangrijke elementen in het welzijn van
de werknemers en de beperking van stress. Volgens de follow-upindicatoren van de FOD WASO
hadden 85,8 % van de loontrekkenden en 87,1 % van de zelfstandigen in 2011 nog altijd hetzelfde
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werkgelegenheidsstatuut in 2013. Van de werkzoekenden in 2011 was daarentegen slechts 21,8 %
loontrekkende in 2013 en 1,8 % zelfstandige. De helft bleef werkzoekend en 16,1 % was inactief
geworden. Deze gegevens kunnen evenwel gerelativeerd worden, aangezien ze van toepassing
zijn op de periode van de overheidsschuldencrisis. Het is dus mogelijk dat ze de transitie naar
werk in België niet perfect weergeven.
Welzijn op het werk hangt samen met het evenwicht tussen gezins- en beroepsleven. Daarom
wordt het effect van ouderschap op de werkgelegenheidsgraad onderzocht. In België was in 2014
72,2 % van de 20-49-jarigen zonder kinderen aan het werk, tegen 78 % van ouders met minstens
één kind van zes jaar of jonger. Deze cijfers lijken erop te wijzen dat het goed doenbaar is het
ouderschap te combineren met een actief beroepsleven. Ze verhullen echter ten dele de
verschillen tussen de geslachten. Vrouwen met een kind werken immers iets minder vaak dan
vrouwen zonder kinderen (respectievelijk 69,6 % tegen 70,3 %). Mannen met kinderen zijn dan
weer vaker actief op de arbeidsmarkt dan mannen zonder kinderen (respectievelijk 87,4 % tegen
73,9 %).
Om discriminatie te verminderen en diversiteit in de ondernemingen te bevorderen, moeten alle
werknemers op dezelfde manier worden behandeld, ongeacht hun leeftijd, oorsprong,
godsdienst, seksuele geaardheid of handicap. Weinig indicatoren laten toe deze criteria te
beoordelen. Uit de verschillen in werkgelegenheidsgraad tussen nationaliteiten en
leeftijdsgroepen blijkt evenwel dat er nog inspanningen te leveren zijn met het oog op een gelijke
behandeling van elke bevolkingscategorie.
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ALGEMENE INLEIDING

Meer en meer verrichten we onze banktransacties online, vullen we onze belastingaangifte in via
Tax-on-web, kopen we onze boeken bij Amazon, reserveren we onze vakanties via Booking, en
verhuren we onze woningen dankzij Airbnb. Voor de meesten onder ons zijn e-mails het
gemakkelijkste kanaal geworden om te communiceren met familieleden, vrienden en collega’s.
De digitalisering staat centraal in de economische en maatschappelijke veranderingen van het
eind van de 20ste en het begin van de 21ste eeuw. Ze zal op termijn alle menselijke activiteiten
beïnvloeden, zoals ze al de handel, financiën, de media, het transport en het hotelwezen heeft
veranderd.
Digitalisering is zeker niet de eerste technologische omwenteling die de wereld meemaakt, maar
de snelheid waarmee de diverse ermee gepaard gaande technologieën, zoals het internet, de
informatica, robotica, kunstmatige intelligentie, enz., verspreid worden is fenomenaal in
vergelijking met het verleden. Het duurde ruim 40 jaar voor 50 % van de gezinnen in de
geavanceerde economieën een radio had, 15 jaar voordat ze over een televisie beschikten en
nagenoeg 10 jaar voor ze een pc bezaten. In vergelijking daarmee, lijkt de vooruitgang van de
opmars van het (mobiel) internet en de smartphones bliksemsnel. De alomtegenwoordigheid van
digitalisering zal de komende jaren alleen maar aangroeien. Ze is nu al aanwezig in onze huizen,
onze wagens, onze kleding, onze sociale relaties, of zal weldra erin opduiken.
Digitalisering beïnvloedt onvermijdelijk ook de werking van de arbeidsmarkt. Tijdens de jaarlijkse
vergadering van het World Economic Forum in januari 2016 kwam het onderwerp eveneens aan
de orde onder de titel ‘The Future of Jobs and Skills’.
De Hoge Raad voor de Werkgelegenheid besloot het thematisch gedeelte van zijn jaarverslag aan
de ‘digitale economie en werkgelegenheid’ te wijden. Afgezien van de aankondigingseffecten en
de zeer speculatieve prognoses over het ‘ontwrichtend’ effect van digitalisering op de
businessmodellen van onze ondernemingen en op de arbeidsomgeving in het algemeen, wou de
Raad de stand van zaken van de kennis op dat gebied opmaken, in het bijzonder wat betreft de
impact ervan op de arbeidsmarkt in België.
In het eerste hoofdstuk van het thematisch gedeelte wordt beoogd de weerslag van digitalisering
op de werkgelegenheid te ramen. Verscheidene – ruimere of minder ruime – definities benaderen
dat begrip. Sommige gaan enkel in op de sector van de informatie- en communicatietechnologie,
andere hebben een bredere visie en behandelen alle zogenoemde hoogtechnologische
bedrijfstakken. Nog andere combineren de nomenclatuur van de bedrijfstakken met die van de
beroepen om de aan digitalisering gerelateerde werkgelegenheid te berekenen. Het aantal
werkenden in hoogtechnologische banen zou in 2011 volgens de ruimste schatting ongeveer
550 000 hebben bedragen, wat ongeveer 12 % vertegenwoordigde van de totale werkgelegenheid
in België. Het is echter waarschijnlijk dat het werkelijke cijfer dit aantal nog overstijgt. De
hoogtechnologische werkgelegenheid zou tussen 2000 en 2011 veel sterker zijn gegroeid
(gecumuleerd met 22,3 %) dan de niet-hoogtechnologische (gecumuleerde groei van 8,6 %). De
groei ervan was ook dynamischer in België dan gemiddeld in de EU (gecumuleerd met 19 %).
In het tweede hoofdstuk worden de verwachte veranderingen op het niveau van de taken en
beroepen belicht. De impact van digitalisering zou op drie manieren tot uiting komen, namelijk
door het verdwijnen van banen, het ontstaan van nieuwe banen en het wijzigen van het
takenpakket dat met de banen gepaard gaat. Ten eerste zullen er immers nieuwe banen en
soorten beroepen ontstaan, bijvoorbeeld als gevolg van de overvloed aan beschikbare data (bv.
data analysten gespecialiseerd in big data), van de verdere integratie van artificiële intelligentie
en robotica en de toegenomen nood aan reglementering en controle die deze nieuwe
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technologieën met zich brengen. Daarnaast zullen er ook banen nodig zijn voor de productie en
installatie van technologie. Ten tweede zullen bepaalde banen en taken verdwijnen als gevolg van
digitalisering. Zo vond een studie van Frey & Osborne (2013) dat ongeveer 47 % van de
werkgelegenheid in de V.S. te lijden heeft onder een hoge kans op volledige digitalisering.
Dezelfde analyse werd door de HRW toegepast en toont dat dit in België 39 % van de
werkgelegenheid zou betreffen, hoofdzakelijk door het verschil in werkgelegenheidsstructuur
tussen de twee landen. Een recentere OESO-studie (Arntz et al., 2016) nuanceert het voorgaande
cijfer echter sterk en geeft aan dat slechts 7 % van de Belgische werkgelegenheid te lijden had
onder een hoge kans op digitalisering. Ten derde zijn er echter ook andere factoren die de
ingebruikname van technologische innovaties belemmeren of in tegendeel bevorderen,
waaronder bv. de kost van arbeid ten opzichte van kapitaal, maatschappelijke voorkeuren, het feit
dat bepaalde taken door hun karakteristieken moeilijk te automatiseren vallen, de
reglementering, ...
In het derde hoofdstuk wordt de digitale kloof besproken. Hoewel het internet het voorbeeld bij
uitstek is van een infrastructuur die positieve externaliteiten creëert, hebben sommigen het nog
nooit gebruikt. Dat is des te problematischer, omdat het belang van digitalisering de komende
jaren steeds zal toenemen. In het verslag wordt nagegaan of het niet gebruiken ervan verband
houdt met leeftijd, inkomen en/of scholingsniveau. Om het internet te kunnen gebruiken, moet
men enerzijds toegang hebben tot de nodige infrastructuur en anderzijds over de
basisvaardigheden inzake de informatica-instrumenten beschikken. Zijn de e-skills in België
minder verspreid dan bij onze partners? Zijn er verschillen tussen personen met een baan en
werklozen of inactieven? En, ten slotte, ook al maakt men gebruik van het internet, het kan voor
verschillende doeleinden worden aangewend. Het opnemen van digitalisering in het leerplan en
de verspreiding ervan over heel het schooltraject en de hele beroepsloopbaan van iedereen zullen
een positieve impact hebben op het wegwerken van die verschillen inzake gebruik.
In dat gedeelte wordt eveneens ingegaan op de in de Verenigde Staten gevoerde discussie over
de hypothese van de ‘grote ontkoppeling’ tussen de gemeten productiviteit en de groei van de
werkgelegenheid. Sommige onderzoekers zijn van oordeel dat de innovaties op het gebied van
informatica zo cruciaal geweest is dat de gevolgen ervan inzake werkgelegenheid nog niet juist
gemeten zijn. Ze vrezen een stagnatie van het mediaan inkomen en een toename van de
ongelijkheden. Ook al gaan de herverdelingsmechanismen in Europa veel verder, toch is een
bezinning over de nodige omschakelingen voor sommige beroepen aangewezen.
Kan digitalisering ook een factor zijn voor inschakeling op de arbeidsmarkt? Werkt ze
ondernemerschap in de hand? Voor sommige groepen is het antwoord op die vragen positief.
Aan het eind van het hoofdstuk wordt gekeken naar de impact van digitalisering op de
onderwijssector. Om ervoor te zorgen dat de nieuwe generatie over de nodige digitale
vaardigheden beschikt, moet het onderwijssysteem worden gemoderniseerd. Naast aspecten
betreffende materieel, vergt de digitale omschakeling van het onderwijs de opleiding van de
onderwijskrachten en de positieve betrokkenheid van de scholen bij de nieuwe technologieën. De
nieuwe technologieën vormen op zich een manier om de traditionele leermethodes te verrijken.
Digitaal onderwijs mag ten slotte niet beperkt blijven tot jongeren; ook volwassenen moeten
permanent worden opgeleid om ervoor te zorgen dat ze gedurende heel hun leven inzetbaar
blijven.
In het vierde hoofdstuk komt de digitale economie in het algemeen in België aan de orde. In het
eerste deel wordt een overzicht verstrekt van de door de overheid (federaal niveau en niveau van
de gewesten) genomen maatregelen en initiatieven om aan de digitalisering gerelateerde
activiteiten te stimuleren en wordt aangegeven hoe ze beter kunnen worden opgezet. In het
tweede gedeelte worden drie casestudy’s toegelicht. Ten eerste wordt ingegaan op de digitale
revolutie in de financiële wereld als gevolg van de ontwikkeling van de fin tech-ondernemingen,
die in sommige gevallen in concurrentie treden met de traditionele banken, welke zich dienen aan
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te passen. Op de tweede plaats wordt de detailhandel onderzocht; sommige goederen worden al
voornamelijk in gedematerialiseerde vorm verspreid. Wat zijn de vooruitzichten op middellange
termijn? E-commerce heeft niet enkel betrekking op particulieren; ondernemingen maken er
onder elkaar intensief gebruik van. Het derde geval heeft betrekking op een typische structuur
van de digitalisering, namelijk de platformen. Daarop kunnen personen hun diensten aanbieden.
De zeer gestructureerde aard zowel op het niveau van het arbeidsaanbod als wat betreft de
specifieke vraag, gekoppeld aan de kwaliteit van het algoritme, maakt een goede afstemming
mogelijk. Al met al is dat schijnbaar niets nieuws, maar de vlotte afwikkeling en de reikwijdte van
de intermediatie krijgen dankzij de digitalisering een totaal andere omvang.
Het vijfde hoofdstuk heeft betrekking op de arbeidsrelaties en de digitalisering. Gezien de
ontwikkeling van de platformen, zal het belang van de zelfstandige werkgelegenheid de komende
decennia toenemen. Die werknemers, vaak freelancers, genieten een grote flexibiliteit wat betreft
de organisatie van hun werk. Ze getuigen ook over moeilijkheden, zoals de traditionele
zelfstandigen, namelijk het voortdurend zoeken naar nieuwe opdrachten en de concurrentie van
lagere prijzen. Sommigen ervan zijn actief in bijberoep, naast een traditionele gesalarieerde baan.
De ontwikkeling van de collaboratieve platformen maakt het ook noodzakelijk een gezonde
concurrentie tussen de diverse soorten dienstverleners te garanderen.
Teneinde die werknemers te dekken inzake bescherming van de werkgelegenheid, sociale
zekerheid en collectieve vertegenwoordiging, moet het arbeidsrecht, dat werd ontwikkeld op
basis van de traditionele gesalarieerde werkgelegenheid, worden aangepast teneinde beter
rekening te houden met de niet-conventionele arbeidsvormen (activiteiten in bijberoep,
freelance, enz.). Bovendien is de inachtneming van de belastingwetgeving essentieel om de
houdbaarheid van ons socialezekerheidsstelsel en de financiering van de diensten aan de
gemeenschap te verzekeren. De vakbonden moeten hun weg nog vinden in de sector van de
digitalisering. Het sociaal overleg blijft hoe dan ook een sleutelfactor van de economische
ontwikkeling. Het moet mede bijdragen tot het herdenken van ons arbeidsrecht en het
socialezekerheidsstelsel in een wereld vol snelle technologische veranderingen.
De digitale technologie, die een schat aan informatie ter beschikking stelt van een ruim publiek,
heeft eveneens de afstemming van de vraag naar op het aanbod van arbeid ingrijpend gewijzigd.
Nieuwe diensten en actoren zijn ten tonele verschenen. Zowel de werkzoekenden als de
ondernemingen en de diensten voor arbeidsbemiddeling hebben hun methodes en handelwijzen
veranderd om er profijt van te trekken. Een vollediger informatie biedt een grotere transparantie
van de arbeidsmarkt, versterkt het concurrentievermogen en maakt het mogelijk de subjectieve
percepties, door de diverse spelers, van de arbeidsmarktrealiteiten nader tot elkaar te brengen en
zo hun beslissingen te optimaliseren.
Op basis van de diverse bevindingen in het rapport, heeft de Raad zijn aanbevelingen
geformuleerd om de Belgische economie in staat te stellen ten volle profijt te trekken van de door
de digitalisering aangebrachte wijzigingen.
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1. WERKGELEGENHEID EN DIGITALISERING
1.1. Definities van het concept digitalisering
Er bestaan diverse definities van digitalisering in de literatuur. Ook de methodologieën om haar
impact op de werkgelegenheid en de economie in te schatten, verschillen sterk. Hoewel in dit
rapport wordt beoogd het transversale effect van digitalisering te schatten op de
werkgelegenheid, nemen de beschikbare definities vaak een engere vorm van digitalisering in
overweging. In deze sectie worden becijferde voorbeelden gegeven van de vaak gebruikte
definities van de ICT-sector van de OESO en de hoogtechnologische bedrijfstakken van Eurostat. Er
werden eveneens een aantal definities aangehaald die lichte aanpassingen zijn van de
eerdergenoemde.
De meest uitgebreide definitie van de hoogtechnologische werkgelegenheid in België liet een cijfer
van 12% van de werkgelegenheid optekenen in 2011. Het is echter waarschijnlijk dat het
werkelijke cijfer dit percentage nog overstijgt, aangezien in deze definitie nog steeds een relatief
enge interpretatie van digitalisering wordt gehanteerd volgens bedrijfstak en beroepsgroep,
terwijl vandaag de dag reeds bijna alle werkenden en activiteiten met automatisering en
digitalisering worden geconfronteerd. De hoogtechnologische werkgelegenheid zou volgens Goos
et al (2015) tussen 2000 en 2011 veel sterker zijn gegroeid dan de niet-hoogtechnologische en de
totale werkgelegenheid. De ratio van de verandering in tewerkstelling in niet-hoogtechnologische
beroepen over de verandering in tewerkstelling in hoogtechnologische beroepen doorheen de tijd
bedraagt 3,1, wat zou betekenen dat, per hightech job die werd gecreëerd in België tussen 2000
en 2011, er 3 niet-hoogtechnologische banen bijkwamen. Hoewel deze eenvoudige berekening niet
causaal kan worden geïnterpreteerd, blijkt uit de econometrische schattingen met instrumentele
variabelen van Goos et al.(2015) wel dat causale schattingen voor de Europese Unie ten minste
een gelijkaardig resultaat opleveren of zelfs nog hoger liggen. Net zoals de totale werkgelegenheid
(BE: 10,1 %; EU: 8 %, ), groeide de hoogtechnologische werkgelegenheid in België sneller dan
gemiddeld in de EU tijdens die periode, namelijk met 22,3 % tegen 19 %. Van de landen waar het
aandeel van de hoogtechnologische werkgelegenheid gelijkaardig was aan België in 2000,
vertoonden enkel Frankrijk en Tsjechië een sterkere groei.

Ondanks de uitgebreide literatuur over het onderwerp, is er geen éénduidige definitie voor het
concept ‘digitalisering‘.
In ruime zin kan digitalisering worden gedefinieerd als de adoptie en het toenemend gebruik van
informatie-, communicatie (ICT) en afgeleide technologie (robotica, artificiële intelligentie,
machine learning, internet of things, analyse van big data…) door ondernemingen, bedrijfstakken
en individuen en de impact hiervan op maatschappelijke, economische en sociale ontwikkelingen.
De gevolgen van automatisering en robotisering worden dus mee in beschouwing genomen. In
deze zin heeft digitalisering een transversale impact op alle bedrijfstakken, alle waardeketens en
alle werkenden, gezien de integratie van deze technologieën in de gehele economie. Denken we
bijvoorbeeld aan het gebruik van de elektronische dienstencheque, dewelke een zekere digitale
vaardigheid vereist van de werknemer die hiermee aan de slag wordt gezet. De snelheid waarmee
deze ‘digitale revolutie’ plaatsvindt varieert wel sterk naargelang het domein. Het is de impact van
deze transversale ontwikkelingen die het onderwerp vormt van voorliggende studie. Helaas zijn er
echter geen precieze cijfers beschikbaar over dit transversale effect van de technologische
ontwikkelingen op de economie en werkgelegenheid.
Er zijn wel verschillende becijferbare definities van digitalisering in engere zin, waarbij enkel het
hart van de digitale revolutie in overweging wordt genomen. Daar wordt vaak enkel gekeken naar
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de ICT-sector of de bedrijfstakken met hoge R&D-intensiteit. In hoofdstuk 1 worden in het
bijzonder de definities van de hoogtechnologische bedrijfstakken volgens Eurostat en de definitie
van de ICT-sector en de ICT-beroepen door de OESO besproken. Deze definities nemen enkel een
beperkt aantal bedrijfstakken/ beroepen in overweging en houden dus geen rekening met de
inzet van nieuwe technologieën in andere bedrijfstakken. De werkgelegenheid in de
hoogtechnologische bedrijfstakken kan met andere woorden wel precies worden gemeten, maar
niet het aantal banen dat op één of andere manier door technologie wordt beïnvloed.
De resultaten bekomen op basis van deze definities moeten dus eerder gezien worden als minima
voor de impact van digitalisering op de werkgelegenheid en de economie dan als exhaustieve
gegevens. Zoals hierboven vermeld, heeft de digitalisering immers een transversale impact op alle
waardeketens waardoor de strikte afbakening van de sectoren en beroepen voorbijgestreefd lijkt.
Toch kan het interessant zijn om deze definities in overweging te nemen, ze bieden immers wel
inzicht in het belang van de ICT-sector en de hoogtechnologische bedrijfstakken in de economie;
maken historische, regionale en internationale vergelijkingen mogelijk en creëren de mogelijkheid
voor onderzoekers om de definitie uit te breiden om een breder beeld te scheppen van de impact
van digitalisering op werkgelegenheid.

1.1.1.

Definitie van de hoogtechnologische bedrijfstakken volgens Eurostat en
uitbreiding

1.1.1.1. Uitbreiding van de definitie van Eurostat door Goos et al. (2015)
De meest uitgebreide definitie voor de Belgische werkgelegenheid in een hoogtechnologisch
beroep die in de literatuur werd gevonden is die van Goos et al. (2015). Het is een verruiming van
de engere definitie van Eurostat om het aantal personen werkzaam in een hoogtechnologisch
beroep te schatten. Desondanks blijft het waarschijnlijk nog steeds een onderschatting van het
werkelijke aantal werkenden dat op één of andere wijze gevolgen ondervindt van de
technologische ontwikkelingen op zijn baan en takenpakket.
Goos et al. (2015) nemen alle personen tewerkgesteld in de hoogtechnologische industrie 1 en de
hoogtechnologische, kennisintensieve diensten2 in overweging en rekenen daarnaast alle
personen die hoogtechnologische activiteiten (de STEM-beroepen3) uitvoeren in niethoogtechnologische bedrijfstakken erbij. Deze uitgebreidere definitie bevat daardoor
bijvoorbeeld ook ingenieurs uit de auto-industrie, computerprogrammeurs uit de kleinhandel,
kwantitatieve analisten uit de financiële dienstverlening en statistici uit de administratie van de
gezondheidszorg, etc.
In België zou op die manier 12,2 % van de werkgelegenheid in hoogtechnologische banen
tewerkgesteld zijn geweest in 2011; een aandeel dat heel wat hoger ligt dan aan de hand van de
eenvoudigere definitie van Eurostat die hieronder wordt beschreven. De regionale variatie van dit
aandeel is relatief beperkt: 11,7 % in Wallonië, 12,5 % in Vlaanderen en 12,1 % in Brussel. Dit
aandeel nam in Brussel en Wallonië wel sterker toe. Het groeide tussen 2000 en 2011 immers met
1,8 procentpunt in Brussel, met 1,7 procentpunt in Wallonië, tegen slechts 0,9 procentpunt in
1

2
3

Gedefinieerd als de volgende bedrijfstakken in NACE rev. 1.1: vervaardiging van farmaceutische producten (24.4),
vervaardiging van kantoormachines en computers (30), vervaardiging van audio-, video- en
telecommunicatieapparatuur (32), vervaardiging van medische apparatuur en instrumenten, van precisie- en
optische instrumenten en uurwerken (33), vervaardiging van lucht- en ruimtevaartuigen (35.3).
Gedefinieerd als de volgende bedrijfstakken in NACE rev. 1.1: post en telecommunicatie (64), activiteiten in verband
met computers (72) en onderzoek en ontwikkelingswerk (73).
STEM verwijst naar de internationale afkorting voor Science, Technology, Engineering, Mathematics. STEM staat dus
voor een waaier aan technologische, technische, exact-wetenschappelijke en wiskundige beroepen. Deze beroepen
worden in de paper van Goos et al. geclassificeerd volgens ISCO-88 codes, zoals gedefinieerd door het US Bureau of
Labor Statistics, zie Hecker (2005). Zie bijlage 5 voor de volledige definitie van de hoogtechnologische
werkgelegenheid volgens Goos et al.
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Vlaanderen. Dit kan wijzen op convergentie tussen de drie regio’s, waar regio’s die in 2000 een
lager aandeel hadden van werkenden in hoogtechnologische beroepen, sterker zijn gegroeid dan
regio’s die in datzelfde jaar reeds een hoger aandeel hadden.

Grafiek 1 - Groei werkgelegenheid in de hoogtechnologische beroepen beduidend sterker dan in niettechnologische beroepen en totale werkgelegenheid
(gecumuleerde jaargroei, in %, België)

Bron: Goos, Konings en Vandeweyer (2015)

De hoogtechnologische werkgelegenheid zou gecumuleerd ook veel sterker gegroeid zijn dan de
totale werkgelegenheid en de niet-hoogtechnologische werkgelegenheid. Tussen 2000 en 2011
groeide de totale werkgelegenheid in België op gecumuleerde basis immers aan met 10,1 %,
tegen respectievelijk 8,6 en 22,3 % voor de niet-hoogtechnologische en de hoogtechnologische
werkgelegenheid. De hoogtechnologische werkgelegenheid schijnt ook gevoelig te zijn voor
conjuncturele schommelingen: zo vertoont de groei van de werkgelegenheid in de
hoogtechnologische beroepen twee dips in de nasleep van de ‘dotcom-bubble’ crisis in 2002 en
de financiële crisis in 2008.
De hoogtechnologische werkgelegenheid groeide tussen 2000 en 2011 in België (22,3 %)
gecumuleerd sneller aan dan gemiddeld in de Europese Unie (19 %,), net als de totale
werkgelegenheid (BE: 10,1 %; EU: 8 %). Uit de Europese gegevens blijkt dat de groei van de
werkgelegenheid in de STEM-beroepen in hoogtechnologische sectoren het snelste was
(cumulatief met 37 %), gevolgd door de STEM-beroepen in niet-hoogtechnologische sectoren
(22 %). De niet-STEM beroepen in de hoogtechnologische sectoren groeiden maar even sterk aan
als de totale werkgelegenheid (8%). Dit toont het belang aan om in te zetten op de STEMopleidingen (zie hoofdstuk 3).
Het is duidelijk dat in Europa convergentie plaatsvond: landen die in 2000 een lager aandeel
hoogtechnologische werkgelegenheid vertoonden, lieten in het algemeen een hogere
gecumuleerde groei optekenen en omgekeerd 4. In België werkte in 2000 al een relatief groot
4

Deze convergentie werd door Goos et al. (2015) ook waargenomen in de data van 224 NUTS-2 regio’s in Europa.
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aandeel van de werkenden in de hoogtechnologische beroepen (11%), en nam dit nog relatief
sterk toe in vergelijking met sommige andere landen. Van de landen waar het aandeel van de
hoogtechnologische werkgelegenheid gelijkaardig was aan België in 2000, vertoonden enkel
Frankrijk en Tsjechië een sterkere groei.

Grafiek 2 - Aandeel van de hoogtechnologische werkgelegenheid in 2000 en gecumuleerde groei
(in %, 2000-2011)

Bron: Goos, Konings en Vandeweyer (2015)
Opm. Polen, Roemenië en Bulgarije werden niet opgenomen in de grafiek door het ontbreken van gegevens voor deze
landen in 2000.

Tabel 1 – Gedifferentieerde werkgelegenheidscreatie per technologisch niveau in België en de gewesten
(ratio van de verandering in tewerkstelling in niet-hoogtechnologische beroepen tussen 2000 en 2011 over
de verandering in tewerkstelling in hoogtechnologische beroepen tussen 2000 en 2011)
p.m. België

3,1

Brussel
Wallonië
Vlaanderen

3,6
2,4
3,5

Bron: Goos et al. (2015)

Goos en al. (2015) schatten in hun paper op econometrische wijze ook een ‘jobmultiplicator’ die
aangeeft dat elke hightech baan in Europa zou leiden tot vijf bijkomende banen in de niethoogtechnologische sector. Door het geringe aantal observaties is het echter niet mogelijk deze
jobmultiplicator voor België ook op econometrische wijze te schatten.
De ratio van de verandering in tewerkstelling in niet-hoogtechnologische beroepen doorheen de
tijd over de verandering in tewerkstelling in high-tech (in aantal banen) kan wel een indicatie
geven van deze jobmultiplicator voor België. Voor de periode tussen 2000 en 2011 bedraagt deze
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ratio 3,1, wat zou betekenen dat, per hightech job die werd gecreërd in België tussen 2000 en
2011, er 3 niet-hoogtechnologische banen bijkwamen 5. In Brussel en Vlaanderen ligt dit effect wel
hoger dan in Wallonië. Hoewel deze eenvoudige berekening niet causaal kan worden
geïnterpreteerd, blijkt uit de econometrische schattingen met instrumentele variabelen uit de
paper van Goos en al. (2015) dat causale schattingen voor de Europese Unie ten minste een
gelijkaardig resultaat opleveren of zelfs nog hoger liggen.
Dit neemt niet weg dat de hoogtechnologische werkgelegenheid sneller is gegroeid dan de niethoogtechnologische; de absolute toename van de niet-hoogtechnologische beroepen ligt immers
nog altijd hoger omdat hun aandeel in de totale werkgelegenheid veel groter is. Toch neemt dit
aandeel gestaag af.
1.1.1.2. Definitie van de hoogtechnologische bedrijfstakken volgens Eurostat
Eurostat heeft zoals eerder vermeld een specifieke, relatief enge definitie voor de inventarisatie
van de hoogtechnologische bedrijfstakken en de kennisintensieve diensten. De meest recente
definitie is gebaseerd op de statistische classificatie van economische activiteiten in de Europese
Gemeenschap (NACE rev. 2) op 2-cijfer niveau. De verwerkende nijverheid wordt verdeeld in
hoogtechnologische,
midden-hoogtechnologische,
midden-laagtechnologische
en
laagtechnologische bedrijfstakken op basis van hun technologische intensiteit (uitgaven voor
onderzoek en ontwikkeling/ toegevoegde waarde). De hoogtechnologische bedrijfstakken zijn de
vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten en de vervaardiging van
informaticaproducten, van elektronische en van optische producten.
De diensten worden op hun beurt geaggregeerd tot kennisintensieve hoogtechnologische
diensten, andere kennisintensieve diensten en minder kennisintensieve diensten. Deze
classificatie is gebaseerd op het aandeel personen met een tertiaire opleiding (voor de exacte
classificatie, zie bijlage 1). De kennisintensieve, hoogtechnologische diensten werden
geïdentificeerd als de productie van films en video- en televisieprogramma's, het maken van
geluidsopnamen en uitgeven van muziekopnamen, het programmeren en uitzenden van radio- en
televisieprogramma's, de telecommunicatie, het ontwerpen en programmeren van
computerprogramma's, computerconsultancy-activiteiten en aanverwante activiteiten, de
dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie en het onderzoek- en
ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied.
Voor de werkgelegenheid in de hoogtechnologische bedrijfstakken wordt gebruikt gemaakt van
de enquête naar de arbeidskrachten (EAK). Werkenden in de hoogtechnologische sectoren zijn
tussen 15 en 74 jaar oud 6. De data zijn zowel op federaal als regionaal niveau beschikbaar.
Volgens deze cijfers zou in 2014 in België ongeveer 4,4 % van de werkenden in de
hoogtechnologische bedrijfstakken 7 gewerkt hebben.

5

De groei van het aantal niet-hoogtechnologische banen schrijft zich ook in het beleid van verlaging van de sociale

6

zekerheidsbijdragen voor de doelgroepen en de activatiemaatregelen voor laaggeschoolden. Daarnaast speelt ook
de creatie van de dienstencheques een belangrijke rol in de jobcreatie voor laaggeschoolden sinds 2000.
Deze definitie van de werkende bevolking verschilt van de gebruikelijke definitie in de rest van dit verslag, waarbij
enkel de werkenden tussen de 15 (of 20) en 64 jaar in beschouwing worden genomen.
Wat hier overeenstemt met de hoogtechnologische industrie en de hoogtechnologische, kennisintensieve diensten.

7
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Grafiek 3 - Werkgelegenheid in hoogtechnologische bedrijfstakken vertoont grote regionale variatie
(in % van de totale werkgelegenheid, 2014)

Bron: EC.

De definitie van Eurostat laat ons toe de regionale variatie van dit percentage te bestuderen. Op
regionaal en provinciaal vlak is er heel wat variatie in het aandeel van de werkgelegenheid
tewerkgesteld in de hoogtechnologische bedrijfstakken. Het is duidelijk dat de
hoogtechnologische werkgelegenheid in België in en rond Brussel gecentreerd is. In WaalsBrabant zou met 8,2 % het grootste deel van de werkenden aan de slag zijn in de
hoogtechnologische bedrijfstakken. Vlaams-Brabant laat ook het hoogste aandeel optekenen aan
Vlaamse zijde (6,1 %). Het kleinste aandeel werd opgetekend in de provincie West-Vlaanderen
met 2,3 %. Op gewestelijk vlak spant Brussel de kroon met 6,3 % van de werkgelegenheid.
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Grafiek 4 - Aandeel van de werkgelegenheid tewerkgesteld in de hoogtechnologische industrie en de
hoogtechnologische, kennisintensieve diensten
(in % van de totale werkgelegenheid in België)

Bron: EC.
Obs.: In 2008 werd er overgeschakeld naar een nieuwe nomenclatuur (NACE rev. 2), wat de breuklijn in de reeksen
verklaart.

Voor België blijft dit aandeel, ondanks een aantal kleine conjuncturele schommelingen, vrij
constant rond de 4,6 % sinds 2000. Een groter aandeel van de mannen werkt in de
hoogtechnologische bedrijfstakken dan de vrouwen, het verschil is vrij stabiel doorheen de tijd en
bedraagt ongeveer 3 percentagepunten.
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Grafiek 5 – Aandeel van de werkgelegenheid in de hoogtechnologische bedrijfstakken¹ in internationale
context
(in % van de totale werkgelegenheid, 2014)

Bron: EC.
¹ De hoogtechnologische bedrijfstakken stemmen overeen met de hoogtechnologische industrie en de
hoogtechnologische, kennisintensieve diensten.
² Ongewogen gemiddelde van de 28 Europese lidstaten.

Ook een internationale vergelijking is mogelijk aan de hand van de cijfers van Eurostat. België
presteerde in 2014 met een aandeel van 4,4 % van de werkgelegenheid in de hoogtechnologische
bedrijfstakken beter dan het gemiddelde van de EU28 en onze buurlanden. Toch werkt er in 10
van de 28 EU-lidstaten een groter aandeel van de totale werkgelegenheid in de
hoogtechnologische bedrijfstakken. Ierland liet het hoogste aandeel van de EU optekenen (7,3%),
dit is onder meer te verklaren door de aanwezigheid van het hoofdkwartier van verschillende
Amerikaanse multinationals in het ICT-veld.
In bijlage 8 vindt u nog een gedetailleerde beschrijving van de werkgelegenheid in de
hoogtechnologische industrie en de hoogtechnologische, kennisintensieve diensten volgens
geslacht en gewest op basis van de definitie van Eurostat.

1.1.2.

Definitie van de ICT-sector volgens de OESO

De OESO heeft specifieke statistieken wat betreft het belang en gebruik van ICT in de samenleving
(OECD, 2011) en het aantal personen aan de slag in de ICT-beroepen (OESO, 2014).
De OESO definieerde de kenniseconomie (OESO, 2011) door de ICT-sector te combineren met de
kennis- en mediasector zoals gespecifieerd in de huidige versie van de ‘International Standard
Classification’ (ISIC Rev. 4 8). Dit aggregaat omvat ISIC subgroep 26 (vervaardigen van computer-,
elektronische en optische producten) en groep J (informatie- en communicatiediensten) die
bestaat uit subgroepen 58-60 (uitgevers en omroepindustrieën), 61 (telecommunicatie) en 62-63
8

De ‘International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC)’ is de door de Verenigde Naties
ontworpen classificatie van economische activiteiten. Het geheel van de economische activiteiten is onderverdeeld
in 17 groepen (sections), die met een hoofdletter zijn aangegeven. Elke groep is onderverdeeld in subgroepen
(divisions), die met twee cijfers zijn aangegeven. Elke subgroep kan weer verder worden onderverdeeld, waartoe
nog vier cijfers ter beschikking staan.
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(computerprogrammatie en informatiediensten). ICT handel en herstelactiviteiten (in groepen
465 en 951) worden ook in overweging genomen (zie bijlage 2).
De classificatie wat betreft de ICT-beroepen is gebaseerd op de internationale standaard
beroepenclassificatie (ISCO 9). ICT-beroepen worden gedefinieerd als ‘taken gelinkt met het
ontwerpen, onderhouden of het tot stand brengen van ICT-systemen en waar ICT het
belangrijkste deel van de job uitmaakt’ (zie bijlage 4 voor exacte ISCO-codes).
1.1.2.1. Studies op basis van de definitie van de OESO voor het belang en gebruik van ICT in de
samenleving
1.1.2.1.1. Van der Linden in opdracht van het Federaal Planbureau (2015)
Tabel 2 - Belang van de ICT in de Belgische economie: samenvattende tabel
(2012; 2014 voor de in- en uitvoer)
Aantal ondernemingen actief in de ICT¹
Waarvan:
Dienstverlenende ondernemingen
Aandeel van de ICT in de toegevoegde waarde
Aandeel van de ICT in de werkgelegenheid
Aandeel van de ICT in de totale omzet
Aandeel van de ICT in de uitvoer van diensten
Aandeel van de ICT in de uitvoer van goederen
Bijdrage van de investeringen in ICTkapitaalgoederen tot de economische groei (jaarlijks
gemiddelde sinds 2000)

33 600
98,5 %
4%
2,3 %
3,6 %
8,8 %
1,8 %
0,2 procentpunt

Bron: van der Linden (2015).
¹ Gegevens op basis van data uit de Balanscentrale. De volgende ondernemingen werden in overweging genomen:
ondernemingen die ofwel omzet realiseerden en/of personeel in dienst hadden en/of een jaarrekening neerlegden
bij de Balanscentrale; dit komt echter niet overeen met alle mogelijke ondernemingen actief in de ICT.

Van der Linden (2015) bespreekt de productie en het gebruik van ICT in België en positioneert
België ten opzichte van de buurlanden. Hij baseert zich op de definitie van de OESO om de ICTactiviteiten te classificeren. De volgende activiteiten worden in deze studie tot de ICT gerekend:
de elektronische industrie, de telecommunicatie, systeemontwikkeling en -beheer,
informatieverwerking en -beheer, uitgeverij van programmatuur en gespecialiseerde handel en
reparatie.
In totaal waren er minstens 33 600 ondernemingen actief in de ICT in België in 2012, waarvan het
grootste deel dienstverlenend was (98,5 %). Dit was ongeveer 4,2 % van de totale populatie
ondernemingen in de Balanscentrale in 2012. Ze realiseerden samen 50,3 miljard omzet,
ongeveer 3,6 % van het totaal in 2012. Een klein deel (4 %) hing af van een buitenlandse groep,
maar zij waren wel verantwoordelijk voor bijna de helft van de omzet en 57,3 % van de
werkgelegenheid.
In de ICT werkten in 2012 104 500 mensen, wat 2,3 % van de werkgelegenheid
vertegenwoordigde. Zij produceerden samen 4 % van de Belgische toegevoegde waarde,
9

De internationale standaard beroepenclassificatie (ISCO) is een classificatie die gebruikt wordt voor het classificeren
van beroepen in een gedefinieerde set van groepen volgens de taken die verricht worden. De meest recente versie,
de ISCO-08, werd goedgekeurd in 2008. Deze versie van de classificatie werd voorafgegaan door drie andere versies
(ISCO-58, ISCO-68 en ISCO-88). In bijlage 6 bevindt zich de ISCO-08 classificatie tot op 2-cijfer niveau.
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waardoor de ICT-activiteiten gemiddeld genomen gekenmerkt werden door een lage
arbeidsintensiteit en een hoge arbeidsproductiviteit (van der Linden, 2015).
Hoewel de ICT sterk verweven zit in de Belgische economie, blijkt het aandeel van de ICT in de
economie echter kleiner dan in de buurlanden, net als het aandeel in de buitenlandse handel van
goederen. Terwijl de ICT in België verantwoordelijk was voor 4 % van de toegevoegde waarde in
2012, lag dat in de buurlanden rond de 5 % (met Duitsland als hoogste met 5,3% van de
toegevoegde waarde). Alleen het aandeel van de telecommunicatie was groter dan dat in de
buurlanden. In Wallonië zou het aandeel van de ICT het kleinst zijn.
De buitenlandse handel bestaat in België voor 80 % uit goederen en voor 20 % uit diensten. Het
ICT- aandeel in de handel van goederen is echter zeer klein (resp. 2,8 % en 1,8 % van de totale inen uitvoer van goederen in 2014). De lage uitvoer weerspiegelt de relatief kleine omvang van de
elektronische industrie in België. Bovendien is de omvang ervan – net zoals die van de invoer –
afgenomen (van respectievelijk 4,1 % en 5,0 % in 2002). Dit heeft echter eveneens
plaatsgevonden in andere landen en zou veeleer te wijten zijn aan de daling van de relatieve
prijzen. Inzake de handel in ICT-diensten is de situatie beter voor België. Het aandeel van de ICT in
de in- en uitvoer van diensten is samen met dat van Duitsland het grootste van de vier landen
(resp. 7,7 en 8,8 % in 2012) en België vertoont voor de ICT-diensten een positieve handelsbalans.
Natuurlijk mag niet uit het oog worden verloren dat het belang van de ICT in België verder gaat
dan haar directe aandeel in de toegevoegde waarde, werkgelegenheid en buitenlandse handel.
De ICT heeft immers ook op indirecte wijze een grote impact op andere bedrijfstakken. Ook dit
werd in de studie van van der Linden (2015) onder de loep genomen. Uit deze analyse blijkt dat er
meer direct en indirect van de Belgische ICT-producten gebruik wordt gemaakt dan dat de ICT
direct en indirect gebruik maakt van in België geproduceerde goederen en diensten. Toch zou elke
euro toegevoegde waarde in de ICT gemiddeld 0,77 euro in de rest van de economie genereren,
en elke arbeidsplaats in de ICT zelfs 1,2 arbeidsplaatsen elders.
In het hypothetische geval dat er dus geen ICT-productie meer zou zijn in België, zou er 6,1 % aan
toegevoegde waarde en 4,2 % aan werkgelegenheid verloren gaan. Dat is meer dan 50 % hoger
dan de omvang van de ICT-activiteiten zelf. Voor de telecommunicatie alleen zou het om 2,4 %
van de toegevoegde waarde en 1,2 % van de Belgische werkgelegenheid gaan.
De belangrijkste gebruikers van ICT zijn in de eerste plaats de ICT-bedrijfstakken zelf, en in het
bijzonder de telecommunicatie. Daarnaast zijn het vooral andere diensten: marketing,
gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten, financiële diensten, uitgeverijen,
onderzoek en ontwikkeling, kunst, amusement en recreatie. In de industrie zijn de productie van
elektrische apparaten en de olieraffinage naar verhouding de belangrijkste gebruikers.
Investeringen
in
ICT-kapitaalgoederen
(d.i.
IT-apparatuur,
telecommunicatie,
computerprogrammatuur en databanken) droegen tussen 2000 en 2009 jaarlijks gemiddeld voor
0,2 procentpunt bij tot de economische groei, wat relatief gezien meer is dan de andere
kapitaalgoederen, maar wel lager dan in Duitsland en Nederland. Tussen 2010 en 2012 daalde de
bijdrage tot de jaargroei echter naar 0,1 procentpunt in België.
1.1.2.1.2. Persyn en Danguy (2016) in opdracht van het IWEPS, het Département de la
Compétitivité et de l’Innovation en de Cellule d’analyse économique et stratégique
Een analyse van Persyn en Danguy (2016) verruimt de definitie van de OESO (2011), in het
bijzonder om rekening te houden met nieuwe activiteiten ontstaan als gevolg van de digitalisering
(zoals de webberoepen). Concreet werden, op basis van gegevens beschikbaar bij het Waalse
Agence du Numérique 10, niet alleen ondernemingen in overweging genomen die uitsluitend actief
10 Agence du Numérique (voorheen Agence wallonne des télécommunications ou AWT): Waals referentie-orgaan voor

het onderzoek en de promotie van de digitale sector.
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zijn in de digitale sector zoals gedefinieerd door de OESO, maar ook ondernemingen die naast hun
digitale activiteiten tevens andere activiteiten uitoefenen (enkel het aandeel van hun activiteit
gelinkt met het digitale werd in beschouwing genomen). De definitie van de digitale sector
gebeurt op basis van NACEBEL-codes en kan geraadpleegd worden in de tabel in bijlage 3.
Concreet werd de digitale sector gedefinieerd als ondernemingen die activiteiten uitoefenen in de
volgende vijf domeinen: (1) hardware en uitrusting, (2) infrastructuur, netwerken en
telecommunicatiediensten, (3) software en ontwikkeling, (4) programmatuur, diensten en advies
en (5) webberoepen. Het criterium voor de geografische allocatie van een bedrijf is in deze studie
de maatschappelijke zetel en niet de vestiging, wat leidt tot een overschatting van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest ten opzichte van de twee andere gewesten. De regionale schattingen
afkomstig van deze studie moeten dus met omzichtigheid worden geïnterpreteerd. De grote
spelers van het digitale, vooral diegenen bezig met infrastructuur, hebben immers vaak hun
hoofdkantoor in Brussel.

Tabel 3 - Belang van de digitale sector¹ in de Belgische economie
(2013)
België
Aantal ondernemingen actief in de ICT
Aandeel van de ICT in de toegevoegde waarde (%)
Aandeel van de ICT in de werkgelegenheid² (%)

Brussel

Vlaanderen

Wallonië

17 088

2 893

10 686

3 509

3,2 %
2,0 %

7,6%
4,9 %

2,6%
1,8 %

1,4%
1,0 %

Bronnen: Danguy en Persyn, NBB
¹ Digitale sector gedefinieerd zoals in bijlage 3, data afkomstig van een kruising tussen de ondernemingen die
voldoen aan voorgaande definitie en een jaarrekening neerleggen bij de NBB en waarvan de gegevens beschikbaar
zijn bij het Agence du Numérique. Uiteindelijk werd een individuele controle uitgevoerd op de activiteiten van de
ondernemingen om te verzekeren dat ze effectief tot de digitale sector behoren en werden wijzigingen
doorgevoerd indien dit niet zo bleek te zijn.
² Aandeel van de werkgelegenheid berekend door cijfers uit Danguy en Persyn te delen door de werkgelegenheid in
2013 in de overeenstemmende regio volgens de regionale rekeningen.

Volgens dit rapport vertegenwoordigde de Belgische digitale sector in 2013 3,2 % van de totale
toegevoegde waarde, met grote regionale verschillen. In Vlaanderen zou het in 2013 2,6 % van de
totale toegevoegde waarde bedragen hebben, in Brussel 7,6 % en in Wallonië slechts 1,4 %. Sinds
2008 nam de toegevoegde waarde van de digitale sector toe met gemiddeld minstens 4 % in de
drie gewesten. Vlaanderen liet de sterkste stijging optekenen met 8,2 % gemiddelde jaarlijkse
groei, gevolgd door Wallonië met 7,8 % en tenslotte Brussel met 4,1 %. Door de mediaan van de
toegevoegde waarde te bestuderen per onderneming in de sector, blijkt dat de digitale sector
sterk beïnvloed wordt door de aanwezigheid van een klein aantal grote ondernemingen, en dan in
het bijzonder in Brussel waar de grote telecom-operatoren hun hoofdzetel hebben.
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Het aantal ondernemingen in de digitale sector ligt in Persyn en Danguy (2016) heel wat lager bij
van der Linden (2015): zij telden slechts 17087 ondernemingen11. 63 % van deze ondernemingen
bevindt zich in Vlaanderen, 21 % in Wallonië en 17 % in Brussel.
De digitale sector zou in België volgens deze studie 92299 personen (VTE) tewerkstellen, waarvan
het grootste deel (51 %) in Vlaanderen tewerkgesteld was. In Brussel was 36 % van deze
werkenden aan de slag en in Wallonië 13 %. De gemiddelde jaarlijkse groei van de
werkgelegenheid tussen 2008 en 2013 is lager dan voor de toegevoegde waarde. Vlaanderen
werd opnieuw gekenmerkt door de sterkste groei (3,8 % per jaar), maar het verschil met Wallonië
is klein (3,6 %).
De mediaanwaarden voor het aantal werknemers per onderneming liggen voor alle drie de
gewesten zeer laag, gaande van 2 VTE in Wallonië tot 3 VTE in de andere regio’s en voor België als
geheel. Het verschil met het gemiddeld aantal werknemers per gewest (11 VTE in Wallonië, 15
VTE in Vlaanderen en 41 in Brussel) toont opnieuw het belang van een klein aantal grote
ondernemingen. Moest het grote aantal zelfstandigen actief in de ICT-sector mee in overweging
genomen worden, zou de mediaan van het aantal werknemers per onderneming verder dalen.
1.1.2.2. Aantal werkenden in de ICT-beroepen volgens de OESO
Grafiek 6 – Aandeel van de werkgelegenheid tewerkgesteld in de ICT-beroepen
(in %, 2014)

Bron: OESO.

Zoals eerder vermeld worden de ICT-beroepen hier gedefinieerd op basis van de internationale
standaard beroepenclassificatie (ISCO-08) 12. Op basis van deze gegevens zou in 2014 3,8 % van de
11 Voor de afbakening van de bedrijfstakken in van der Linden werd in principe de door de OESO gehanteerde definitie

gevolgd (zie bijlage 2). Veel statistieken zijn echter op een hoger aggregatieniveau beschikbaar. Daardoor omvatten
ze ook data van activiteiten die niet in de OESO-definitie zijn opgenomen. De definitie van Persyn en Danguy is
eveneens gebaseerd op dezelfde definitie van de OESO, maar werd aangepast tot op een fijner desaggregatieniveau
waardoor minder bedrijven in overweging werden genomen (zie bijlage 3).
12 ‘De ICT-beroepen komen overeen met de definitie gebaseerd op de methodologie zoals beschreven in OECD (2004),
Hoofdstuk 6 ‘ICT skills and employment’ herzien in OECD (2013) ‘ICT Jobs and Skills: New estimates and the work
ahead’, en OECD (2014) ‘Measuring the Digital Economy: A new perspective’. Zie bijlage 3 voor een opsomming van
de beroepen die worden gerekend tot de ICT-beroepen.
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Belgische werkgelegenheid tewerkgesteld zijn geweest als ICT ’er. België haalt daarmee een hoger
aandeel dan onze buurlanden Frankrijk en Duitsland, terwijl Nederland en Luxemburg iets meer
ICT’ers hadden. In het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, twee landen die vaak als
voorbeelden gelden inzake de digitalisering, werken ook iets meer mensen als ICT ’er.

1.1.3.

Samenvattende tabel: impact van digitalisering op de werkgelegenheid

Tabel 4 - Samenvattende tabel: werkgelegenheid in de ICT/ hoogtechnologische beroepen volgens de
uitgevoerde literatuurstudie
(in % van de werkgelegenheid)
Jaar waarin
werkgelegenheid werd
gemeten
Danguy en Persyn
Van der Linden
OESO
EAK (EC)
Goos et al.

2013
2012
2014
2014
2011

% van de totale
werkgelegenheid
2,0 %
2,3 %
3,8 %
4,4 %
12,2 %

Definitie op basis van

1

OESO
2
OESO
3
OESO
4
Eurostat
5
Eurostat

Bronnen: zoals aangeduid in linkerkolom
¹ Verruiming van de door de OESO (2011) gehanteerde definitie, die een aantal bedrijfstakken op ISIC rev.4 niveau
omvat (of NACE Rev.2, zie bijlage 2). De gedetailleerde NACE-codes die in overweging werden genomen zijn
beschikbaar in bijlage 3.
2
Werkgelegenheid in de ICT-sector gebaseerd op de definitie van de OESO (2011). Wegens de onbeschikbaarheid van
data op zulk gedesaggregeerd niveau werd de definitie soms aangepast.
3
Werkgelegenheid in de ICT-beroepen gedefinieerd volgens ISCO-codes (zie bijlage 4).
4
Werkgelegenheid in de hoogtechnologische bedrijfstakken betreft de werkgelegenheid in de hoogtechnologische
nijverheid en de hoogtechnologische, kennisintensieve diensten. Deze worden gedefinieerd volgens de
bedrijfstakmethode aan de hand van de NACE rev.2 classificatie (zie bijlage 1).
5
Idem hierboven, maar volgens NACE rev.1- classificatie, uitgebreid met alle STEM-beroepen in niethoogtechnologische bedrijfstakken volgens ISCO-88 codes (zie bijlage 5).

1.2. Karakteristieken en type activiteiten van ondernemingen in de digitale sector

Het grootste deel van de bedrijven actief in de digitale sector zijn kleine bedrijven. Nochtans wordt
het grootste deel van de toegevoegde waarde net door de zeer grote bedrijven gecreëerd. De
grote en zeer grote ondernemingen geven ook de meerderheid van de loontrekkenden in de
digitale sector werk. Het grootste deel van de bedrijven houdt zich bezig met programmatuur,
diensten en adviezen aan klanten. Een groot deel van de werkgelegenheid is echter ook
tewerkgesteld in de hardware en uitrusting. In Brussel is het grootste deel van de werkgelegenheid
tewerkgesteld in de infrastructuur, netwerken en telecommunicatie, wat te verklaren valt door de
aanwezigheid van de hoofdzetel van de grootste telecombedrijven. De toegevoegde waarde
wordt, met uitzondering van Brussel waar dit vooral in de infrastructuur, netwerken en
telecommunicatie gebeurt, vooral gecreëerd in de programmatuur, diensten, adviezen, de
hardware en de uitrusting.
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Grafiek 7 - Karakteristieken van ondernemingen uit de digitale sector naargelang de grootte van de
onderneming
(2013)

Bron: Danguy en Persyn.

Grafiek 7 geeft een overzicht van de karakteristieken van de ondernemingen uit de digitale sector
(Danguy en Persyn, 2016) naargelang de grootte van de onderneming. Hieruit blijkt duidelijk dat
het grootste aandeel van de bedrijven actief in de digitale sector, kleine bedrijven zijn.
Toch wordt het grootste gedeelte van de toegevoegde waarde net door de zeer grote bedrijven
gecreëerd. Wanneer de grote ondernemingen meegerekend worden, produceren zij overal meer
dan de helft van de toegevoegde waarde. De grote en zeer grote ondernemingen geven ook de
meerderheid van de loontrekkenden in de digitale sector werk. In een studie van Roland Berger
(2015) werd aangegeven dat de verklaring hiervoor waarschijnlijk ligt in het feit dat ze drijvende
krachten zijn achter onderzoek en ontwikkeling, export en de creatie van een sterk ecosysteem.
De zeer grote ondernemingen in Vlaanderen en Wallonië lieten ook een zeer stevige gemiddelde
jaargroei optekenen in de laatste vijf jaar voor de werkgelegenheid (5 % per jaar), maar in het
bijzonder voor de toegevoegde waarde (gemiddeld 12 % per jaar).
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Grafiek 8 - Type activiteiten in de digitale sector
(in %, 2013)

Bron: Danguy en Persyn.

De verdeling van de toegevoegde waarde over de verschillende digitale activiteiten is gelijkaardig
in Wallonië en Vlaanderen, met een groot aandeel voor de programmatuur, diensten en adviezen,
hardware en uitrusting. Het gevaar van de grote concentratie op die activiteiten is dat ze vaak
afhankelijk zijn van opdrachten vanuit de industrie en dat ze veel meer blootgesteld zijn aan de
concurrentie (Roland Berger, 2015).
Tussen 15 en 20 % van de toegevoegde waarde wordt gecreëerd door infrastructuur, netwerken
en telecommunicatiediensten. Software en ontwikkeling zijn in ons land van zeer klein belang
voor de werkgelegenheidscreatie en het genereren van toegevoegde waarde. In Brussel
domineren de activiteiten gelinkt aan de infrastructuur, netwerken en telecommunicatieoperatoren en werkt ook het grootste aandeel van de werkenden in deze activiteit door de
aanwezigheid van de hoofdzetel van de grootste Belgische telecombedrijven. In de rest van het
land werkt het grootste aandeel van de werknemers in de programmatuur, de diensten en de
adviezen.
Wat betreft de groei van de werkgelegenheid en de toegevoegde waarde in deze sectoren over de
periode 2008-2013, groeiden in Wallonië de webberoepen het sterkst aan (respectievelijk met 17
en 23 %), in Vlaanderen de infrastructuur (respectievelijk 17 en 37 %) en in Brussel software en
ontwikkeling (respectievelijk met 15 % en 12 %).
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1.3.

Link tussen digitalisering en outsourcing/offshoring

De toenemende digitalisering heeft geleid tot het ontstaan van het fenomeen van online
outsourcing. Online outsourcing (OO) wordt gedefinieerd als een contractuele (vaak overzeese)
verbinding tussen werkenden en werkgevers om diensten te verlenen of taken te verrichten via
internetgebaseerde platformen. Deze kanalen, die tot stand werden gebracht door de technologie,
laten opdrachtgevers toe om hun betaalde arbeid te outsourcen naar een mondiale pool van
afstandswerkers, die de uitvoering, coördinatie, kwaliteitscontrole, levering en betaling van
diensten online kunnen uitvoeren. Er bestaan geen cijfers die OO kwantificeren voor België, maar
een ruwe extrapolatie naar de Belgische werkgelegenheid op basis van de percentages uit de V.S.
en een studie van UNIZO zou aantonen dat ongeveer110.000 werkenden eraan zouden kunnen
meedoen. In een veel traditionelere arbeidsmarkt met sterkere instituties dan in de V.S. lijkt het
echter onwaarschijnlijk dat zo een groot aantal werkenden in België aan online outsourcing zou
doen. OO kan echter wel een revolutie veroorzaken in de banen die zich tot outsourcing op afstand
lenen, doordat het matchingproces tussen vraag en aanbod nu op veel grotere schaal kan
plaatsvinden.

Digitalisering is ook gelinkt met outsourcing en offshoring. De opkomst van complexere ITapparatuur die ingewikkeldere taken kan uitvoeren leidde immers tot meer mogelijkheden om
banen (al dan niet deels en in binnen- of buitenland) uit te besteden aan andere firma’s. De
gesofisticeerdere communicatietechnologie creëerde ook meer mogelijkheden om potentiële
werkgevers en werknemers op verschillende locaties op een eenvoudige manier aan elkaar te
linken, waardoor de frictionele werkloosheid kan dalen. Platformen zoals Amazon Mechanical
Turk, Upwork of hier in België freelancenetwork.be of Ploy van Randstad voor werknemers in de
horeca kennen een groot succes om werkgevers en werknemers aan elkaar te koppelen en
zouden zonder het internet en de computertechnologie niet hebben kunnen bestaan (zie sectie
5.3 over de impact van digitalisering op).
De Wereldbank (Chew Kuek et al., 2015) wijdde in 2015 een volledig rapport aan de
mogelijkheden van online outsourcing. Online outsourcing wordt gedefinieerd als een
contractuele (vaak overzeese) verbinding tussen werkenden en werkgevers om diensten te
verlenen of taken te verrichten via internetgebaseerde platformen. Deze kanalen, die tot stand
werden gebracht door de technologie, laten opdrachtgevers toe om hun betaalde arbeid te
outsourcen naar een grote, mondiale pool van afstandswerkers, die de uitvoering, coördinatie,
kwaliteitscontrole, levering en betaling van diensten online kunnen uitvoeren. Soms wordt met de
term crowdsourcing hetzelfde aangeduid (Halford et al., 2016), hoewel crowdsourcing breder kan
zijn en de diensten niet altijd tegen betaling geleverd worden.
Binnen online outsourcing zijn er twee grote marksegmenten, nl. het microwerk en het online
freelancen:
• Bij het microwerk worden projecten en taken opgesplitst in microtaken die kunnen worden
uitgevoerd in enkele seconden of minuten. Microwerk vereist niet meer dan
basisvaardigheden op het gebied van wiskundige en taalkundige onderlegdheid. De
werkenden die deze taken uitvoeren worden gewoonlijk kleine sommen betaald per
uitgevoerde taak en de barrières om toe te treden tot dit soort werk zijn lager dan bij het
online freelancen, waardoor het aantrekkelijk is voor inactieven en personen die geen passend
werk hebben maar ook niet beschikken over gespecialiseerde vaardigheden.
• Bij het online freelancen stellen werkgevers een derde partij te werk om professionele
diensten te verlenen. Het online freelancen vereist een hoger expertiseniveau dan het
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microwerk. Werkenden die online freelancen beschikken vaker over specifieke technische of
professionele vaardigheden. De taken waarvoor men online freelancers zoekt zijn typisch
grotere projecten die worden uitgevoerd op langere duur –uren, dagen of maanden.
Voorbeelden zijn grafisch ontwerpen, webontwikkeling en het schrijven van technische
rapporten.
Ondanks dit theoretische onderscheid is het duidelijk dat de twee marktsegmenten van online
outsourcing overlappen en het grootste onderscheid zit in de grootte en de complexiteit van de
uit te voeren taken, wat zich weerspiegelt in de te verdienen vergoeding voor het werk.
De praktijk van online outsourcing kan belangrijke gevolgen met zich brengen voor de
arbeidsmarkt, die verder besproken zullen worden in hoofdstuk 5. Het is vooralsnog onduidelijk of
het jobcreërende dan wel het jobvernietigende effect van online outsourcing de bovenhand zal
halen in België. Online outsourcing kan immers banen creëren, bijvoorbeeld voor
laaggekwalificeerde jongeren uit regio’s met veel werkloosheid, die op de gewone arbeidsmarkt
niet aan werk geraken. Langs de andere kant kunnen er bij een Belgisch bedrijf dat een deel van
haar taken online begint te outsourcen ontslagen vallen in de diensten die voorheen binnen het
bedrijf geleverd werden.
Ten slotte is het belangrijk erop te wijzen dat niet alle beroepen zich lenen tot online outsourcing:
banen die persoons- en plaatsgebonden diensten leveren, zullen bijvoorbeeld nooit op deze
manier kunnen worden uitgevoerd.

1.3.1.

Belang van online outsourcing in de economie en de arbeidsmarkt

Inschatten hoe groot de markt van online outsourcing nu is en hoe dit zal evolueren vormt een
echte uitdaging gezien de zeer beperkte hoeveelheid publiek beschikbare data, het feit dat de
industrie zich volop aan het ontwikkelen is, maar ook de onzekerheid over hoe die evolutie verder
zal verlopen (met in het achterhoofd de loonverschillen tussen freelancers en de geldende
arbeidsregels in verschillende landen). De studie van Chew Kuek et al. schat dat de brutoinkomsten in de OO industrie ongeveer $2 miljard bedroegen in 2013. In datzelfde jaar waren er
ongeveer 48 miljoen geregistreerde OO werkenden, waarvan 10 % beschouwd werd als actief.
Het marktsegment van het online freelancen zou ongeveer 10 keer zo groot zijn als dat van het
microwerk. Er wordt voor 2016 van uitgegaan dat de totale bruto-inkomsten gegroeid zouden zijn
tot $4,8 miljard (Chew Kuek et al., 2015).
De vraag naar online freelancen komt vooral van kleine ondernemingen, terwijl de vraag naar
microwerk wordt gedreven door middelgrote en grote ondernemingen. Bij de twee segmenten
komt de meerderheid van de klanten uit de private sector in de ontwikkelde landen. Van de
ondernemingen die Elance (gefuseerd in Upwork 13 in 2015) gebruikten in 2011 had 85 % minder
dan 10 werknemers. 75 % van de vraag kwam uit vier landen: Australië, Canada, het V.K. en de
V.S. (Chew Kuek et al., 2015). De vraag zou dus hoofdzakelijk vanuit de landen met hoge inkomens
komen en gericht zijn op landen met lagere inkomens 14 (Agrawal et al., 2013).
Iets minder dan de helft van de vraag naar OO komt momenteel van de technologiesector. De rest
van de vraag is verdeeld: 20 % komt van media en entertainment, 13 % van de industrie en de rest
wordt verdeeld over de financiële diensten, de distributie van handelswaren, de reissector en de
gezondheidszorg. Het grootste deel van de gevraagde projecten betreft nog steeds software en
webontwikkeling, maar toch is de vraag in de voorbije jaren al gediversifieerder geworden, met
een grotere variëteit aan gevraagde taken en vaardigheden (Chew Kuek et al., 2015).

13 Upwork is een mondiaal platform waar werkgevers jobs kunnen posten die dan vanop afstand door personen

kunnen worden uitgevoerd.

14 Waarbij de classificatie van de Wereldbank wordt gevolgd om een land te classificeren in de groep met de hoge

inkomens: http://data.worldbank.org/about/country-and-lending-groups#High_income.
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De Freelancers Union en Upwork gaven in 2014 en 2015 de opdracht om een studie uit te voeren
naar de omvang van freelancing in de Verenigde Staten (Edelman Berland, 2014 en 2015) 15. Op
basis hiervan zou 34 % van de werkenden ouder dan 18 jaar in de VS freelance werk hebben
verricht in 2015. Van de ondervraagde freelancers gaf 51 % aan werk te hebben gevonden op het
internet (Edelman Berland, 2015). Ongeveer 17% van de werkenden in de V.S. zou dus in 2015
online gefreelancet hebben.
Een extrapolatie van deze percentages naar de beroepsbevolking geeft aan dat er in de Verenigde
Staten ongeveer 54 miljoen personen freelancen als hoofd- of bijberoep (Edelman Berland, 2015).
Eenzelfde extrapolatie, maar enkel naar de werkende bevolking, levert een cijfer van 49 miljoen
op (Mishel, 2015). Ongeveer de helft van hen zou online aan de slag zijn. Een extrapolatie van
hetzelfde percentage naar de Belgische werkzame bevolking zou aangeven dat ongeveer 1,6
miljoen werkende Belgen freelancen en dat ongeveer 800.000 werkenden onder hen dit online
doen. De arbeidsmarkt van de Verenigde Staten wordt echter gekenmerkt door een andere
werking dan de onze en kent zwakkere instituties, waardoor dit grote aantal online freelancers in
België zeer waarschijnlijk een overschatting is. Een studie van Vandorpe (2015) gaf aan dat er in
Vlaanderen 132000 freelancers zouden zijn geweest. Dit zou geëxtrapoleerd gaan om rond de
215.000 freelancers in heel België, waarvan er dan ongeveer 110.000 online aan de slag zouden
zijn.
Volgens Chew Kuek et al. (2015) is het online werken een fenomeen in de hele wereld en is de
distributie van de werkenden gelijkaardig voor zowel microwerk als online freelancing. Ongeveer
2/3 van de werkenden zou momenteel uit de Verenigde Staten (die ook het absolute record halen
voor online werkenden), India en de Filippijnen komen. In Europa zouden in Servië en Roemenië
relatief veel personen online werken relatief tot hun bevolking (Chew Kuek et al., 2015).
De meerderheid van de personen die online werken zijn mannen onder de 35 jaar. Dit is
interessant gezien het feit dat bij freelancen in het algemeen de meerderheid vrouwen blijkt te
zijn (Gandia, 2012). De scholingsniveaus van de werkenden verschillen sterk. 75 % van de
personen die online freelancen hebben een universiteitsdiploma, tegen slechts 33 % bij de
microwerkers. Gemiddeld werken personen die dit soort werk uitvoeren minder dan 20 uur per
week.

15 De enquête werd afgenomen bij 7.107 personen en er werd gezorgd voor een representatieve steekproef.
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2. DE IMPACT VAN DIGITALISERING OP DE BEROEPEN EN HUN TAKENPAKKET
Digitalisering in ruime zin –d.w.z. met inbegrip van fenomenen zoals big data, robotisering, the
Internet of Things en artificiële intelligentie- leiden tot het ontstaan en verdwijnen van beroepen,
maar ook tot de aanpassing van het takenpakket van vele beroepen.
Figuur 1 - Tijdsbestek om impact te hebben op bedrijven en hun business modellen

Bron: WEF.

Het World Economic Forum voerde in 2015 een grootschalige enquête uit bij 371 bedrijven, die
meer dan 13 miljoen werknemers vertegenwoordigden uit 9 grote bedrijfstakken 16. In deze
enquête werd gevraagd welke van de hierboven vermelde verschijnselen reeds een effect hadden
op de bedrijven en hun business modellen. Figuur 1 toont hun antwoorden. Hieruit blijkt duidelijk
dat een groot deel van deze fenomenen nu reeds een impact hebben en dat voor een aantal
onder hen ook op zeer korte termijn een impact wordt verwacht. Bijna alle werkenden worden
vandaag de dag dus al met een groot deel van deze fenomenen geconfronteerd; de opkomst van
technologieën zoals de computer, e-mail en het internet heeft de communicatiemogelijkheden en
–snelheid immers zo sterk veranderd dat het takenpakket van vele beroepen zich reeds
aanzienlijk heeft gewijzigd. In deze context lijkt het dan ook van cruciaal belang om te
onderzoeken welk effect deze fenomenen zullen hebben op de werkgelegenheid en haar
samenstelling.

16 De steekproef bevatte geen bedrijven uit België, en enkel de grootste nationale en mondiale werkgevers in elk van

de bedrijfstakken uit de landen inbegrepen in de enquête. Ze is dus niet volledig representatief voor alle soorten
bedrijven.
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2.1. Impact van digitalisering op de werkgelegenheidsstructuur in België

Digitalisering heeft, samen met de andere grote globale ontwikkelingen zoals de mondialisering
van de productie, het fenomeen van jobpolarisatie teweeggebracht in de ontwikkelde landen. Op
basis van het verloop van de werkgelegenheid volgens kwalificatieniveau blijkt deze tendens zich
ook in België te hebben voorgedaan. Tijdens de periode 2000-2013 verkleinde het aandeel van de
middengekwalificeerde functies in België immers met 3,3 procentpunt, terwijl het aandeel van de
hooggekwalificeerde banen toenam met 3,9 procentpunt en dat van de laaggekwalificeerde
banen ongeveer stabiel bleef. Er bestaan verscheidene verklaringen voor deze jobpolarisatie; de
toegenomen fragmentatie van de productieketens, die mede mogelijk werd gemaakt door de
opkomst van verbeterde informatie- en communicatietechnologie en een toename van het
hightechkapitaal 17 blijken onder meer een rol te hebben gespeeld (zie De Mulder en Duprez,
2015). De laaggekwalificeerde banen blijken ook vaak diensten te verlenen die gebonden zijn aan
plaatsen of personen en daarom moeilijk geoutsourcet of geautomatiseerd kunnen worden.

Er is al meermaals bewezen dat de technologische vooruitgang en de digitalisering een impact
hebben op de werkgelegenheid, waarbij vooral de routinematige beroepen sterk beïnvloed
worden (‘routine-biased technical change’-theorie). Routinematige beroepen bestaan uit taken
die een aantal wel omschreven procedures volgen en gemakkelijk kunnen worden uitgevoerd
door gesofisticeerde algoritmen, waardoor ze vatbaarder zijn voor digitalisering (zie o.a. Autor,
2015). Als gevolg van deze toenemende automatisering van de routinematige taken vindt een
structurele verschuiving van de werkgelegenheid plaats, met een daling van het aandeel van
gemiddeld betaalde, middengekwalificeerde banen (die vaker routinematig werk omvatten) en
een stijging van de slechter betaalde, laaggekwalificeerde banen en de hooggekwalificeerde,
beter betaalde banen.
Dit fenomeen wordt gelinkt aan het takenpakket van de verschillende soorten banen (zie o.a.
Cortes, 2016). Laagbetaalde dienstenbanen zouden minder ontvankelijk zijn voor digitalisering
omdat zij een grotere flexibiliteit en fysiek aanpassingsvermogen vergen van de uitvoerder en
vaker plaats- en persoonsgebonden diensten bieden. Daarnaast krijgen banen waarin
probleemoplossende vaardigheden en cognitieve taken een belangrijke rol spelen ook een
comparatief voordeel. Hierdoor groeit de vraag naar hooggekwalificeerde werkenden tevens aan
en wordt het belang van opleiding versterkt. Op basis van verschillende criteria om de
werkgelegenheid op te splitsen, wordt dit fenomeen van ‘jobpolarisatie’ aangetoond (zie o.a.
Acemoglu (2002), Goos en Manning (2007), Michaels et al. (2010), Autor en Dorn (2013)).
Recent werd hierover voor België een analyse uitgevoerd (Duprez en De Mulder, 2015). De
werkgelegenheid in België werd ingedeeld volgens kwalificatieniveau (op basis van de ISCOcodes). In België en in de rest van de EU15 bleken de middengekwalificeerde functies inderdaad
onder druk te staan als gevolg van de mondialisatie, de opkomst van de informatie- en
communicatietechnologie en de verlenging van de productieketens, terwijl de
hooggekwalificeerde banen in de lift zaten en de vraag naar laaggekwalificeerde beroepen vrij
stabiel bleef 18. Tijdens de periode 2000-2013 verkleinde het aandeel van de
middengekwalificeerde functies in België met 3,3 procentpunt; in de EU15 was dat effect
gemiddeld genomen zelfs nog sterker met een daling van 6 procentpunt. Het aandeel van de
hooggekwalificeerde banen nam daarentegen toe met 3,9 procentpunt in België en 5,4
17 In het artikel van De Mulder en Duprez (2015) is het hightechkapitaal een variabele afkomstig van de EUKLEMS

databank die de ontwikkeling van informatica-en telecommunicatieapparatuur en software weergeeft.

18 Waarbij de laaggekwalificeerde beroepen werden gedefinieerd als de groep elementaire beroepen uit de ISCO-08

beroepenclassificatie.
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procentpunt in de EU. Uit de analyse bleek ook dat deze verschuiving een structurele verschuiving
betrof, die reeds voor het uitbreken van de crisis aan de gang was en ruim verspreid is over de
verschillende grote bedrijfstakken.

2.2. Het toekomstige effect van digitalisering op beroepen

In deze sectie wordt onderzocht welk effect de digitalisering zou kunnen hebben op beroepen. Er
komt naar voren dat bepaalde banen hoogstwaarschijnlijk zullen verdwijnen, nieuwe beroepen
zullen ontstaan en het takenpakket van bepaalde banen zal wijzigen, waardoor er ook mismatches
zullen zijn op de arbeidsmarkt. De literatuur onderzocht deze kwestie ruwweg op basis van twee
soorten methodologieën: een beroepengeoriënteerde en een taakgeoriënteerde aanpak. Op basis
van deze methodologieën worden percentages bekomen van het aandeel van de werkgelegenheid
dat zou kunnen lijden ten gevolge van de digitalisering.
Frey & Osborne gebruikten in 2013 een beroepengeoriënteerde aanpak om te onderzoeken hoe
ontvankelijk bepaalde beroepen zijn voor digitalisering. Digitalisering werd daarbij gedefinieerd
als een volledige automatisering van een bestaand beroep, met het takenpakket dat het in 2013
had. Hun analyse werd omgezet naar de werkgelegenheid in België. In België zou 39 % van de
werkgelegenheid lijden onder een hoge kans op volledige digitalisering. Vooral het administratief
personeel zou sterk lijden onder de toenemende automatisering. Arntz et al. (2016) bekwamen
echter op basis van een taakgeoriënteerde aanpak slechts 7 % van de werkgelegenheid die zou
verdwijnen als gevolg van de digitalisering. In de volgende sectie worden ook een aantal
nuanceringen aangebracht om te vermijden dat deze percentages te letterlijk worden
geïnterpreteerd. De beslissing om een beroep al dan niet automatiseren hangt immers met veel
meer factoren samen dan enkel de technologische mogelijkheid; zo spelen ook de arbeidskosten
(vooral ten opzichte van de kosten voor kapitaal), arbeidsmarktinstituties en de impact van de
regelgeving in het algemeen een belangrijke rol. Daarnaast zullen er in het zog van de
digitalisering ook nieuwe soorten banen ontstaan, waardoor het totale effect van digitalisering op
de werkgelegenheid moeilijk te voorspellen valt.

2.2.1.

Historisch perspectief

De hamvraag blijft natuurlijk: wat is het effect van digitalisering op de beroepen en de
werkgelegenheid? Alvorens hieromtrent een aantal hypothesen te onderzoeken, is het gepast
deze vraag in een historisch perspectief te plaatsen. Het is immers niet de eerste keer dat
technologische ontwikkelingen een grote impact hebben op de arbeidsvraag en de
werkgelegenheidsstructuur.
De Noord-Amerikaanse Ad Hoc Commission on the Triple Revolution schreef in een rapport in
1964: ‘Automatisering zal leiden tot een economie waarbij nog maar weinig mensen nodig zijn’
(Went et al., 2015). De economie bloeide echter opnieuw op en de werkloosheid was laag
(‘golden sixties’) waardoor een groot deel van deze doembeelden uit de publieke opinie
verdween. Toch bleven gelijkaardige discussies de kop op steken, vooral tijdens economische
recessies en groeivertragingen. In de nasleep van de economische recessie van begin jaren ’90
verschenen bijvoorbeeld boeken over een leven zonder werk en een werknemerloze wereld
(Aronowitz en DiFazio, 1994; Rifkin, 1995). Door de nieuwe informatietechnologie zou binnenkort
de derde industriële revolutie aanbreken, die even grote effecten met zich zou brengen als de
grootschalige adoptie van het gebruik van de stoommachine (de eerste revolutie) en van
elektriciteit (de tweede revolutie). Maar ook toen verdween na verloop van tijd de grootste angst
voor een sterke toename van de werkloosheid door technologische ontwikkelingen. In het
midden van de jaren negentig trok de economie immers weer aan, en zorgde de dot-com-bubble
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voor een ander gespreksonderwerp (Went et al., 2015). We zijn inmiddels weer twee decennia
verder en nu staan de gevolgen van digitalisering en robotica opnieuw in de aandacht.
Technologische ontwikkelingen leiden tot een versnelling en uitbreiding van de mogelijkheden
van digitalisering in ruime zin. De vraag die wederom veel aandacht krijgt is of robots een groot
deel van de banen gaan overnemen. De wereldeconomie groeit immers al jaren veel minder snel
en internationale organisaties maken zich grote zorgen over hoe de mondiale economie er
momenteel voor staat.
Een ding is zeker: op de langere termijn hebben de vorige grote technologische revoluties niet
voor significant meer werkloosheid gezorgd. Integendeel, ze stimuleerden de economische groei
en zorgden ervoor dat er vandaag meer mensen aan de slag zijn dan ooit tevoren. Deze grote
technologische
revoluties
leidden
wél
tot
enorme
verschuivingen
van
de
werkgelegenheidsstructuur; waar voor de eerste industriële revolutie de agrarische sector immers
nog een belangrijke rol speelde in de Westerse samenleving, nam de industrie die rol in
sneltempo over. In de 20e eeuw ging de industrie echter een minder belangrijke rol spelen in het
Westen in het voordeel van de diensten, een evolutie die tot op heden voortduurt.
Hoewel niet met zekerheid kan worden gesteld dat de digitalisering zal leiden tot dezelfde
effecten, zal ze toch met grote waarschijnlijkheid ook leiden tot de herallocatie van arbeid tussen
verschillende bedrijfstakken. De werkgelegenheid in de bedrijfstakken die sterk lijden onder de
digitalisering zal immers inkrimpen, terwijl de vraag naar arbeid zal stijgen in activiteiten die tot
stand zijn gekomen als gevolg van hetzelfde fenomeen. Hoewel de werkgelegenheid op lange
termijn dus niet noodzakelijk zal worden aangetast, kan dit proces van creatieve destructie op
korte termijn wel voor onevenwichten zorgen. Een bijzondere uitdaging hierbij is dat digitalisering
tegelijkertijd een effect heeft op alle bedrijfstakken; en volgens sommigen, op snellere wijze dan
bij de vorige technologische omwentelingen (zie o.a. Blix, 2015). Hierbij is het belangrijk te
vermelden dat er evengoed tegenstanders zijn van deze laatste hypothese (zie o.a. Autor). De
jobpolarisatie die in de voorbije jaren werd opgetekend kan reeds een uiting zijn van dit
verschijnsel. In die optiek wordt het belang van een efficiënt actief arbeidsmarktbeleid dat een
goede begeleiding van werkzoekenden garandeert en het matchingproces zo vlot mogelijk doet
verlopen, onderstreept. Op sociaal vlak moet ook rekening gehouden worden met de werknemers
die verdrongen werden door de technologie. Hall en Krueger (2015) argumenteren echter ook dat
de deeleconomie een verzachtende rol kan spelen in de transitie tussen verschillende vormen van
werk en het risico op werkloosheid kan verkleinen (zie case study over de deeleconomie).

2.2.2.

Beroepsgeoriënteerde studies gebaseerd op Frey & Osborne (2013)

In een paper uit 2013 onderzoeken Frey & Osborne hoe ontvankelijk bepaalde beroepen zijn voor
digitalisering. Digitalisering wordt daarbij gedefinieerd als een volledige automatisering van een
bestaand beroep, met het takenpakket dat het in 2013 had. Deze paper heeft dus geen oog voor
het veranderen van de taakinhoud van bestaande beroepen als gevolg van de digitalisering, noch
voor het ontstaan van nieuwe beroepen, wat op zich een belangrijke limitatie vormt, maar wel
één die de auteurs in hun analyse zelf ook erkennen.
Bouwend op de vooruitgang in machinaal leren en mobiele robotica, ontwikkelden de auteurs een
nieuwe methodologie om beroepen te catalogiseren volgens hun kans op volledige
digitalisering 19. Ze vertrokken hierbij van een zeer gedetailleerde beschrijving van het
takenpakket van elk beroep. Taken worden geklasseerd naar ‘automatiseerbaarheid’ naargelang
de aanwezigheid van drie dimensies, namelijk het belang van (1) perceptie en manipulatie, (2)
creativiteit en (3) het beheer van sociale contacten in de uitvoering van de taak 20. Vervolgens
wordt voor elk beroep, volgens het niveau van de technologische ontwikkeling in 2013, een
19 Met digitalisering wordt door de auteurs automatisering bedoeld aan de hand van computergestuurde apparatuur.
20 70 beroepen werden door ingenieurs handmatig gescoord op deze dimensies. Daarna werd een wiskundig model

opgemaakt op basis van deze input die de 632 resterende beroepen een score toekende op een schaal van 0 tot 1.
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specifieke automatiseringskans berekend. De uitkomst van deze analyse geeft aan dat niet alleen
de routinematige taken onderhevig zouden zijn aan een hoog risico op digitalisering, maar dat
tevens een groot aantal laaggekwalificeerde dienstenbanen een hoog risico lopen, aangezien zij
geen hoge vereisten stellen in de drie eerder vermelde dimensies en dus in de toekomst volledig
geautomatiseerd zouden kunnen worden.
De methodologie werd toegepast op 702 gedetailleerde beroepen volgens de SOC-classificatie 21,
waaruit voor elk beroep een kans resulteert dat het op termijn volledig wordt gedigitaliseerd
(Frey en Osborne, 2013). De kansen lopen tussen vrijwel nihil en 99 %. Deze resultaten werden
vervolgens gelinkt aan de werkgelegenheidsstatistieken van de Verenigde Staten, waardoor het
aantal banen dat in gevaar was om op termijn volledig geautomatiseerd te worden kon worden
geschat en de link met de lonen en het opleidingsniveau kon worden bestudeerd. Uit deze
resultaten bleek dat ongeveer 47 % van de banen in de Verenigde Staten een hoog risico liep om
op termijn volledig gedigitaliseerd te worden. Bovendien zou er een sterk negatief verband zijn
tussen de lonen, het scholingsniveau en de kans op digitalisering van een beroep.

Tabel 5 - Aandeel van de werkgelegenheid dat lijdt onder een hoge kans op digitalisering¹
(% van de totale werkgelegenheid)
Auteurs

Bowles
Fölster
Frey &Osborne
HRW
Baert& Ledent
Pajarinen et al.
Frey&Osborne
Pajarinen et al.

Land

Jaartal

Aandeel van de
werkgelegenheid getroffen
door hoge kans op
digitalisering

EU28
Zweden
Verenigde Staten
België
België
Finland
U.K.
Noorwegen

2014
2015
2013
2016
2015
2015
2014
2015

54 %
53 %
47 %
39 %
35 %
35 %
35 %
33 %

Aandeel
middengekwalificeerde
functies in totale
werkgelegenheid²
49%
44%
n.b.
43%
43%
47%
43%
43%

Bron: Zie linkerkolom, ADS.
n.b. = niet beschikbaar
¹ Alle studies zijn gebaseerd op de paper van Frey & Osborne uit 2013 en gebruikten dus dezelfde lijst met kansen op
digitalisering per beroep als in deze studie.
2
De middengekwalificeerde functies werden gedefinieerd als de beroepen in ISCO-categorieën 4 tot 8. Voor de
volledige ISCO-classificatie, zie bijlage 5.

Aan de hand van een conversietabel tussen de SOC-classificatie en ISCO-08-classificatie 22 werd
dezelfde oefening overgedaan voor ons land voor het jaar 2015. In de studie van Frey en Osborne
(2013) werd een hoge kans op volledige digitalisering gedefinieerd als een kans van minstens 70 %
21 SOC: Standard Occupational Classification System. Dit is een classificatiesysteem, opgemaakt door het Bureau of

Labor Statistics in de Verenigde Staten, dat wordt gebruikt om werkenden in beroepscategorieën in te delen met als
doel het verzamelen, berekenen of verspreiden van data, zie http://www.bls.gov/soc/.
22 Er is geen 1-op-1 overeenkomst tussen de beide classificaties. Aangezien de SOC-classificatie gedetailleerder is, kan
één ISCO-08 code overeenstemmen met verschillende SOC-codes. In dat geval werd de werkgelegenheid binnen
deze ISCO-08 code evenredig verdeeld over de SOC-codes waarvoor we over een digitaliseringskans beschikken,
aangezien wij niet over meer informatie beschikken om voor een andere verdeling te kiezen. Opgelet, in de paper
van Frey & Osborne werden voor een aantal SOC-beroepscategorieën geen kansen berekend op volledige
digitalisering. Deze beroepen werden dan ook niet in beschouwing genomen in de analyse. Bijgevolg daalt het
aantal beroepen dat in overweging werd genomen naar 410, dit vertegenwoordigt 99,1% van de werkgelegenheid
in België in 2015. De lijst met de classificatie van de beroepen volgens ISCO-08 codes vindt u in bijlage 6.
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op volledige digitalisering. In België zou 39,1 % van de werkgelegenheid te lijden hebben onder
een hoge kans op volledige digitalisering in de toekomst. Hoewel dit een hoog aandeel is, zou de
werkgelegenheid in België dus wel iets minder getroffen worden door de automatisering dan in
de Verenigde Staten omdat de structuur van de werkgelegenheid in België grote verschillen
vertoont met de VS. Een gelijkaardige oefening werd eerder ook door J. Bowles uitgevoerd voor
de werkgelegenheid in de Europese Unie op basis van gegevens uit de enquêtes naar de
arbeidskrachten van 2012, verkregen via de IAO 23 (Bowles, 2014a en 2014b). Hij vond dat in de
Europese Unie gemiddeld 54 % van de werkgelegenheid gebukt gaat onder een hoge kans om
volledig gedigitaliseerd te worden.
In België wordt 42,7 % van de werkgelegenheid gekenmerkt door een lage kans om op termijn
volledig geautomatiseerd te worden (waarbij een lage kans gedefinieerd wordt als een kans van
30 % of minder), ten opzichte van 33 % in de Verenigde Staten. Dezelfde analyse op basis van de
paper van Frey & Osborne werd eerder ook uitgevoerd in andere Europese landen, het resultaat
wordt samengevat in bovenstaande tabel.
2.2.2.1. Toepassing van de methodologie van Frey & Osborne op België
Grafiek 9 - De werkgelegenheid in België volgens kans op volledige digitalisering¹
(2015, in duizenden personen)

Bronnen: ADS, Frey&Osborne, NBB.
¹ De totale oppervlakte onder de curven vertegenwoordigt de totale Belgische werkgelegenheid minus de ISCOcategorieën waarvoor geen kans op digitalisering beschikbaar was (dit zijn ongeveer 40000 banen). De lijst met de
classificatie van de beroepen volgens ISCO-08 codes vindt u in bijlage 6.

23 De gegevens van de IAO zijn echter geaggregeerd in grotere categorieën, waardoor de analyse minder fijn is.
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De grafiek hierboven toont de uitkomst van de analyse voor de gehele werkgelegenheid in België,
verdeeld over de grote (ISCO 1-D) beroepscategorieën. De intellectuele, wetenschappelijke en
artistieke beroepen, net als de managers worden gekenmerkt door een lage kans op digitalisering,
terwijl het grootste deel van de ambachtslieden, het administratief en dienstverlenend personeel,
de verkopers en de bedieners van machines net getypeerd worden door een hoge kans op
digitalisering. Frey & Osborne (2013) verwachtten immers dat de vooruitgang in de technologie
ook een aanzienlijke impact zou hebben op het laaggeschoolde, laagbetaalde deel van de
arbeidsmarkt, waar een aantal taken in de dienstensector die totdantoe moeilijk te digitaliseren
vielen, binnen het bereik van automatisering zouden vallen.

Tabel 6 – Classificatie van de beroepsgroepen op basis van het mogelijk toekomstig aantal getroffen
werkenden door de automatisering
(2015)
Plaats

Beroepscategorie

% van de totale
werkgelegenheid

% van de werkenden
in overeenstemmende
beroepsgroep met
diploma hoger
onderwijs²

ISCO
1-D
code

Mogelijk
toekomstig
aantal
getroffen
werkenden

1

Administratief personeel
Dienstverlenend personeel en
verkopers
Ambachtslieden
Elementaire beroepen
Technici en verwante
beroepen
Bedieners van machines en
installaties, assembleurs
Intellectuele,
wetenschappelijke en
artistieke beroepen
Managers
Geschoolde landbouwers,
bosbouwers en vissers
Alle beroepscategorieën samen

11,0
13,2

38,2
14,4

4
5

462581
367748

Aandeel
getroffen
werkenden
als % van
totaal in
beroepsgroep
92,9
60,9

11,1
10,6
14,4

8,3
6,2
57,9

7
9
3

330820
315482
271176

65,6
66,3
41,4

6,7

6,6

8

207169

68,8

22,9

90,8

2

125461

12,1

8,2
1,2

66,6
17,7

1
6

50479
45156

13,5
77,1

100¹

43,2

n.b.

2176071

47,8

2
3
4
5
6
7
8
9
Totaal

Bronnen: ADS, Frey & Osborne, NBB.
¹ De som van bovenstaande categorieën is niet gelijk aan 100, vooral omdat er geen rekening werd gehouden met de
strijdkrachten, die 0,6 % van de werkgelegenheid vertegenwoordigen.
² Hoger onderwijs gedefinieerd als ISCED categorieën 5 tot 8.

Op basis van de cijfers voor de werkgelegenheid in 2015 voor België kan bepaald worden welke
beroepscategorieën de hoogste verliezen zouden kunnen lijden in de toekomst in termen van
werkgelegenheid. De drie beroepsgroepen waar het mogelijke verlies aan banen het hoogst is
door de automatisering zijn het administratieve personeel, het dienstverlenend personeel en de
verkopers en de ambachtslieden. Vooral het administratief personeel en de landbouwers,
bosbouwers en vissers vertonen een hoge kans op volledige digitalisering, omdat ze vaak taken
uitvoeren die reeds vandaag op relatief eenvoudige wijze te automatiseren zijn. In totaal zouden
op termijn, indien de taakinhoud van alle banen hetzelfde zou blijven als in 2013, ongeveer
2 miljoen bestaande banen geautomatiseerd kunnen worden (dit vertegenwoordigt ongeveer
48 % van de werkgelegenheid in 2015).
Het is uiteraard duidelijk dat deze hypothese zich nooit volledig zal verwezenlijken, aangezien de
gevraagde takenpakketten zich zullen aanpassen aan de technologische ontwikkelingen.
Daarnaast zijn de kansen van Frey & Osborne voor sommige beroepen reeds gedeeltelijk
129.

Hoge Raad voor de Werkgelegenheid

achterhaald en/of hadden zij de vooruitgang van bepaalde technologieën in 2013 verkeerd
ingeschat. Zo werd er aan de categorie ‘Effecten- en valutahandelaars en –makelaars’ een zeer
lage kans op automatisering gegeven terwijl nu de baan van effectenhandelaar nu reeds volledig
door computers kan worden uitgevoerd.

Tabel 7 - Kans op digitalisering naar geslacht
(in % van de totale werkgelegenheid, 2015)
Lage kans op digitalisering
Mannen
Vrouwen
Totaal

Hoge kans op digitalisering

42,4
42,9
42,7

41,8
36,0
39,1

Bronnen: ADS, Frey & Osborne, NBB.

Bij de mannen ligt het aandeel van de werkgelegenheid dat te kampen heeft met een hoge kans
op volledige digitalisering hoger dan bij de vrouwen. Omgekeerd ligt het aandeel van de
werkgelegenheid met een lage kans op digitalisering bij de mannen iets lager dan bij de vrouwen.
Een deel van de verklaring voor de verschillen tussen de geslachten ligt in het feit dat mannen
vaker in de nijverheid werken, waar meer routinematige taken moeten worden uitgevoerd, die
bijgevolg gemakkelijker te digitaliseren vallen. Vrouwen zijn aan de andere kant vaker
tewerkgesteld in persoonsgebonden diensten, waar digitalisering nog steeds zeer moeilijk is.
Grafiek 10 - Kans op digitalisering van de werkgelegenheid per gewest
(in % van de werkgelegenheid, 2015)

Bronnen: ADS, Frey&Osborne, NBB

De resultaten per gewest vertonen beduidende verschillen, vooral voor het gewest Brussel. In
Brussel had in 2015 namelijk ongeveer de helft van de werkgelegenheid een lage kans op
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volledige digitalisering (47,2 %). In Vlaanderen en Wallonië lag dit met 42,2 % in beide gewesten
toch iets lager. De grootste divergentie vinden we tussen de aandelen van de werkgelegenheid
met een grote kans op digitalisering: 31,2 % in Brussel, tegen 40 % in Vlaanderen en 39,7 % in
Wallonië. Dit kan te maken hebben met het fenomeen van jobpolarisatie dat hierboven werd
beschreven: in Brussel gaat namelijk een groter aandeel van de werkgelegenheid naar
hooggekwalificeerde beroepen, die minder te lijden zouden hebben onder de automatisering.

Tabel 8 - Kans op volledige digitalisering van de beroepen volgens kwalificatieniveau¹
(in % van de werkgelegenheid in de overeenstemmende categorie, 2015)

Laaggekwalificeerde functies
Middengekwalificeerde functies
Hooggekwalificeerde functies

≤ 30 %

Tussen 30 en 70 %

≥ 70 %

3,9
16,1
77,8

65,8
15,2
8,8

30,3
69,1
13,4

Bronnen: ADS, NBB.
¹ De laaggekwalificeerden zijn tewerkgesteld in de ISCO-categorie 9, de middengekwalificeerden in de ISCOcategorieën 4-8 en de hooggekwalificeerden in de categorieën 1-3. Voor de volledige ISCO-classificatie, zie bijlage 6.

Uit deze analyse blijkt ook dat er veel kans is dat de jobpolarisatie, zoals vastgesteld door Duprez
en De Mulder (2015) over de jaren 2000-2013, nog verder zal toenemen in de toekomst. Het
aandeel van de werkgelegenheid in de middengekwalificeerde functies dat op termijn volledig
geautomatiseerd zou kunnen worden, ligt immers opmerkelijk hoger dan bij de
laaggekwalificeerde of hooggekwalificeerde functies. Bij de laaggekwalificeerde functies zou het
percentage ‘automatiseerbare’ jobs toch nog meer dan dubbel zo hoog liggen dan bij de
hooggekwalificeerde functies. Dit heeft vooral te maken met de sterke vooruitgang van het
takenpakket dat kan worden uitgevoerd door robots. Een deel van de laaggekwalificeerde
beroepen zou hierdoor in de toekomst moeiteloos kunnen worden overgenomen door robots,
waardoor ook zij sterker zouden lijden onder de automatisering dan de hooggekwalificeerde
banen.
2.2.2.2. Nuancering van de toepassing van Frey & Osborne op de Belgische gegevens
Ten eerste blijft het desondanks zeer belangrijk om erop te wijzen dat de voorgaande analyse niet
impliceert dat op termijn alle middengekwalificeerde (en laaggekwalificeerde) functies volledig
zullen verdwijnen, noch dat de personen van wie het beroep zoals het in 2013 werd gedefinieerd,
verdwijnt, werkloos zullen worden. De literatuur wijst immers op een aantal
middengekwalificeerde banen die specifieke vakkennis combineren met gemiddelde
kennisniveaus van taal, wiskundige onderlegdheid, aanpassingsvermogen, probleemoplossend
vermogen en gezond verstand, allemaal factoren die nog relatief moeilijk te automatiseren vallen
(Went et al., 2015). Zoals Autor (2015) het vermeldt in een artikel: ‘While some of the tasks in
many current middle-skill jobs are susceptible to automation, many middle-skill jobs will continue
to demand a mixture of tasks from across the skill spectrum’.
Ten tweede zullen er nieuwe soorten banen ontstaan, ook voor het middensegment, wat de
daling van de vraag naar middengekwalificeerden zal afremmen. Holzer (2015) toont voor de
Verenigde Staten aan dat de vraag naar traditionele middengekwalificeerde banen – hoofdzakelijk
administratieve banen en banen in de bouwnijverheid en productie die relatief weinig
opleidingseisen stelden – inderdaad sterk is afgenomen. Langs de andere kant zijn een aantal
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andere middengekwalificeerde banen – die vaker een postsecundaire opleiding vereisen- in de
gezondheidszorg, het mechanisch onderhoud en herstel, de creatieve sector en sommige
diensten, consistent aan het groeien, net als de vaardigheden vereist in een aantal traditionele
ongekwalificeerde banen. Voorlopig zou de groei van deze ‘nieuwe’ middengekwalificeerde banen
echter de afname van het geheel van de middengekwalificeerde banen niet compenseren (Holzer,
2015). Valsamis et al. (2016) tonen voor de VS ook aan dat slechts 0,5 % van de werkgelegenheid
in sectoren werkt die voor 2000 nog niet bestonden.
Ten derde verloopt de introductie van technologie in het algemeen redelijk traag, door
economische, maatschappelijke en wettelijke belemmeringen, waardoor de technologische
substitutie van banen op zich kan laten wachten (Arntz et al., 2016). Dit geldt niet alleen voor de
middengekwalificeerden, maar ook voor de andere functies. Een hoge kans op digitalisering
betekent dus niet automatisch dat deze banen in ieder geval zullen worden overgenomen door de
technologie. De beslissing om een beroep al dan niet automatiseren hangt immers met veel meer
factoren samen dan enkel de technologische mogelijkheid; zo spelen ook de arbeidskosten (vooral
ten opzichte van de kosten voor kapitaal), arbeidsmarktinstituties en de impact van de
regelgeving in het algemeen een belangrijke rol waar geen rekening mee werd gehouden in de
studie van Frey & Osborne. Ook Blix (2015) geeft aan dat andere krachten, zoals de demografie,
de geaggregeerde vraag en winstgevendheid essentieel zijn. Zelfs als de digitalisering vandaag één
van de drijvende krachten is van de economie, is het niet de enige (Blix, 2015). Zo geeft Ford
(2015) bijvoorbeeld aan dat er nog steeds mensen hamburgers bakken in de hamburgertenten
van McDonald’s, ondanks het feit dat de hamburgerketen er in 1990 al in slaagde een robot te
ontwikkelen die het bakken van hamburgers volledig automatiseerde. Zolang de kost van deze
robot echter beduidend hoger ligt dan de lonen van de menselijke arbeiders die hij zou
vervangen, blijft het een rationele zakenbeslissing om de mensen in dienst te houden. Een andere
kwestie is de voorkeur van mensen. Mensen zullen immers niet altijd willen wat technisch
mogelijk is. Men kan zich bijvoorbeeld afvragen of iedereen wel zal willen getransporteerd
worden in zelfrijdende auto’s? Deze voorkeur speelt ook op een hoger niveau een belangrijke rol:
het zijn immers nog steeds mensen die technologie ontwikkelen en die bepalen welke richting dat
uitgaat. Zoals Went et al. (2015) het formuleren: ‘Technologie overkomt je niet’. De keuzes van
onder meer ingenieurs, bedrijfsleiders, politici en consumenten spelen een rol bij het bepalen van
de innovaties en technologische vernieuwingen waarop men inzet en hoe ze gecommercialiseerd
en gebruikt worden (Rotman, 2015).
Ten vierde is het duidelijk dat de omzetting van de SOC-beroepenclassificatie naar de ISCOclassificatie een verlies aan informatie inhoudt. Bovendien kunnen er verschillen zijn tussen
landen in het takenpakket van een bepaald beroep, waar bij de omzetting van de
automatiseringskansen tussen België en de VS geen rekening mee werd gehouden. Deze
verschillen in takenpakket kunnen zelfs bestaan binnen eenzelfde beroepsgroep in hetzelfde land
(Autor en Handel, 2013).
Blix (2015) heeft ook aandacht voor de specificiteiten van digitalisering en automatisering in een
kleine, open economie. Terwijl de automatisering van manueel werk zich vanuit de V.S. snel kan
verspreiden naar andere landen, is dit niet noodzakelijk het geval voor bepaalde soorten nietmanueel werk, zoals zakelijke analyse, gerechtelijk onderzoek en journalistiek, die in de V.S. in
toenemende mate geautomatiseerd worden. De mogelijke opbrengsten van automatisering
kunnen in kleinere landen immers beperkter zijn omdat de kleinere schaal de netwerkeffecten
verzwakt. In andere woorden zal de automatisering van werk uitgevoerd in de Engelse of
Mandarijnse taal sterker zijn door zijn grotere schaal (Blix, 2015).
Het feit dat steeds meer beroepen zullen kunnen worden geautomatiseerd heeft ook voordelen:
net zoals in het verleden vele zware, repetitieve en ééntonige beroepen reeds verdwenen als
gevolg van de technologische vooruitgang, kan dit het gevolg zijn voor de toekomst. Het is zaak
onderwijs en opleiding in België aan te passen aan de toekomstige arbeidsmarkt en dus in te
zetten op opleidingen die leiden naar beroepen waarvan we haast zeker zijn dat ze in de toekomst
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nog zullen worden uitgeoefend door mensen. Daarnaast zou de Belgische beroepsbevolking de
komende 20 jaar aanzienlijk inkrimpen, terwijl de vergrijzing toeneemt. Door de automatisering
kan ervoor gezorgd worden dat robots of computers de taken overnemen die repetitief, zwaar,
routinematig of eentonig zijn zodat arbeidskrachten kunnen worden ingezet waar er nood aan is.
Daarnaast kunnen er in het zog van de technologische ontwikkeling ook nieuwe activiteiten en
beroepen worden ontwikkeld.

2.2.3.

Taakgeoriëerde methodologische aanpak

2.2.3.1. Studie door Arntz et al. (2016)
Een paper van Arntz et al. (2016) nuanceert de methodologische aanpak van Frey & Osborne
verder. Ze geven immers aan dat de beroepsgeoriënteerde aanpak van Frey & Osborne (die ervan
uitgaat dat beroepen volledig zullen worden geautomatiseerd, en niet de taken binnen die
beroepen) kan leiden tot overschattingen van de kansen op automatisering van bepaalde
beroepen. In veel beroepen die worden gekenmerkt door een hoge kans op automatisering bij
Frey & Osborne, moeten immers taken worden uitgevoerd die moeilijk te automatiseren vallen.
Arntz et al. schatten eveneens de automatiseringskansen in van 21 soorten beroepen, maar
ditmaal gebaseerd op een taakgeoriënteerde methodologie. Ze houden in het bijzonder rekening
met de heterogeniteit van de taken van werkenden binnen beroepen. Veel van de werkenden in
beroepen die door Frey & Osborne werden gekenmerkt door een zeer hoge kans op
automatisering, zouden in realiteit dus veel minder bedreigd worden door automatisering omdat
een groot deel van hun taken uit niet-routinematige, interactieve taken bestaan, waarvan
geweten is dat ze moeilijker te automatiseren vallen. Ze gebruiken data uit de PIAAC-enquête van
de OESO die de effectief uitgevoerde taken op de werkvloer toont.
Op basis van deze methodologie zou de bedreiging van de technologie op banen heel wat lager
liggen. In het algemeen zou 9 % van de banen in de OESO mogelijks te automatiseren vallen Er is
wel een relatief grote heterogeniteit tussen de verschillende OESO-landen. Het aandeel jobs met
een hoog risico op automatisering bedroeg in 2012 bv. 6 % in Estland, tegen 12 % in Oostenrijk. In
België zou het 7 % hebben bedragen in 2012. Deze heterogeniteit valt te verklaren door
verscheidene factoren, onder meer verschillen in de organisatiecultuur van werkplaatsen,
verschillen in de vroegere investeringen in automatiseringstechnologie en verschillen in de
opleidingsniveaus van de werkenden.
Arntz et al. (2016) komen ook tot de conclusie dat de risico’s die automatisering met zich brengt
sterk verschillen naargelang het opleidingsniveau. De laaggeschoolden zullen waarschijnlijk een
groter deel van de aanpassingskosten dragen. Bovendien zal het voor die groep werkenden
moeilijker zijn om hun competitief voordeel ten opzichte van de machines terug te winnen door
permanente opleiding en training, in het bijzonder omdat er aanwijzingen zijn dat de
technologische revolutie zich nu sneller verspreidt dan in het verleden.
De studie benadrukt ten slotte dat het belangrijk is om technologische verandering als
complementair te zien bij bepaalde beroepen, eerder dan een substituut.
2.2.3.2. Studie door Acemoglu & Restrepo
Acemoglu en Restrepo (2016) gebruikten een taakgebaseerde methodologie om te onderzoeken
wat er gebeurt met de werkgelegenheid als taken die vroeger door werkenden werden
uitgevoerd geautomatiseerd kunnen worden en er tegelijkertijd meer complexe vormen van
bestaande taken gecreëerd kunnen worden, waar arbeid nog steeds een comparatief voordeel
heeft. Automatisering is gemodelleerd als de (endogene) toename van een set taken die kunnen
worden uitgevoerd door kapitaal, dat de arbeid aldus vervangt voor bepaalde taken.
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In de statische versie van het model staat het kapitaal vast en is de technologie exogeen. In deze
versie vermindert de automatisering de werkgelegenheid en het arbeidsaandeel in het nationaal
inkomen, terwijl de creatie van meer complexe taken het omgekeerde effect genereert. Hoewel
de twee vormen van innovatie de economische groei ondersteunen, hebben ze zeer verschillende
implicaties op de distributie van het inkomen over de productiefactoren en op de
werkgelegenheid. Zoals De Went et al. (2015) ook aanduiden in ‘De Robot de Baas’, is technologie
echter niet iets wat je overkomt. De richting waarin technologische vernieuwingen en innovaties
zich ontwikkelen hangt niet alleen af van technologische mogelijkheden en economische
belangen, maar ook van de keuzes die ingenieurs, regeringen, bedrijven, werknemers, vakbonden
en consumenten maken.
In het volledige, dynamische model is de kapitaalaangroei endogeen, net als onderzoek gericht op
automatisering en de creatie van nieuwe, complexe taken. Er bestaat een stabiel, gebalanceerd
groeipad waarbij de twee types innovaties hand in hand gaan. Een toename van automatisering
verlaagt de kost om te produceren met veel input van arbeid, ontmoedigt dus verdere
automatisering en bevordert de snellere creatie van nieuwe, complexe taken. Het endogene
antwoord van de technologische ontwikkeling zal het arbeidsaandeel en de werkgelegenheid
herstellen op haar oorspronkelijke niveau. Hoewel de economie sterke zelfcorrigerende krachten
vertoont, zal dit evenwicht nog steeds te veel automatisering vertonen.
Daarom werd het model door de onderzoekers nogmaals uitgebreid om rekening te houden met
werkenden met verschillende vaardigheden. Ze bekomen dat ongelijkheid toeneemt gedurende
transitiefasen (zie ook hoofdstuk 3), maar dat de zelfcorrigerende krachten in het model de
toename in ongelijkheid op de lange termijn ook beperken.
2.2.3.3. Studie door Chui et al. (McKinsey Global Institute)
Chui et al. (2015) gebruiken ook een taakgebaseerde methodologie om de impact van
automatisering op de werkgelegenheid te bestuderen. Vernieuwend in deze studie is dat de
auteurs enkel rekening houden met de huidige stand van zaken wat betreft de technologie. Ze
scoorden 2000 activiteiten waaruit jobs bestaan op hun kans op automatisering op basis van de
huidige technologische mogelijkheden. Hieruit bleek dat 45 % van de activiteiten waaruit jobs
bestaan reeds kan worden geautomatiseerd. Net als Arntz et al. (2016) wijzen ze er echter op dat
zeer weinig beroepen enkel uit activiteiten bestaan die volledig kunnen worden gedigitaliseerd.
Op basis van hun methodologie zou bijgevolg slechts 5 % van alle jobs volledig kunnen worden
geautomatiseerd.
Toch wijzen ze op de omvang van de effecten van automatisering: in 6 jobs op de 10 kan immers
meer dan 30 % van de taken geautomatiseerd worden. Dit betreft dan niet enkel laagbetaalde,
laaggekwalificeerde jobs, maar eveneens activiteiten die worden uitgevoerd in het kader van
hoger gekwalificeerde banen zoals financiële managers, dokters, CEOs. Dit brengt belangrijke
implicaties met zich voor de organisatie van banen en processen, waarvan de inhoud immers
geherdefinieerd zal moeten worden. De onderzoekers van McKinsey modelleerden vervolgens het
potentieel van automatisering om zakelijke processen te transformeren in verschillende sectoren.
Volgens Chui et al. (2015) zouden de baten van de invoering van automatisering (gaande van
toegenomen productie tot hogere kwaliteit en betrouwbaarheid, tot de mogelijkheid om taken op
een bovenmenselijke snelheid uit te voeren) tussen de drie en tien maal hoger liggen dan de
kosten. De omvang van deze baten wijst erop dat de bekwaamheid om bedrijven te bemannen, te
managen en te leiden die in toenemende mate geautomatiseerd zijn een belangrijke competitief
voordeel kan vormen in de toekomst.
2.2.3.4. Nuancering van de taakgebaseerde methodologieën
Ook hier is het belangrijk om de resultaten van voorgaande studies te nuanceren. Ten eerste
maken de eerste twee studies nog altijd veronderstellingen wat betreft de toekomstige
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technologische mogelijkheden, eerder dan te kijken naar de huidige inzet van zulke
technologieën. Zoals eerder vermeld is het zeer moeilijk om de toekomstige evolutie van
technologische ontwikkelingen te voorzien, wat kan leiden tot een over- of onderschatting van de
eigenlijke mogelijkheden tot automatisering van bepaalde taken.
Ten tweede, zelfs als technologieën in toenemende mate worden ingezet in de economie, zal de
uiteindelijke impact op de werkgelegenheid afhangen van het feit of de werkplaatsen zich
aanpassen aan de nieuwe arbeidsverdeling, aangezien werkenden steeds meer taken zouden
kunnen uitvoeren die complementair zijn aan de nieuwe technologieën.
Ten derde blijft het gevaarlijk om een directe, causale link te veronderstellen tussen de
technologische mogelijkheden en het effect op de werkgelegenheid door ervan uit te gaan dat de
productiviteitsstijgingen in de verschillende bestaande taken de mens op termijn overbodig
zouden maken (Valenduc en Vendramin, 2015). Zoals eerder uiteengezet zijn er een heleboel
andere factoren (zie punt 2.2.2.2), die bepalen of een technologie ingang vindt en hoe snel dit dan
gebeurt.

2.2.4.

Ontstaan van nieuwe beroepen als gevolg van de digitalisering

Digitalisering kan niet alleen banen doen verdwijnen, maar kan ook leiden tot de creatie van
nieuwe banen, waarmee zowel nieuwe functies worden bedoeld als banen die nu reeds bestaan,
maar waarin veel meer mensen actief zullen worden (bv. data-analysten gespecialiseerd in big
data). De impact op jobcreatie verschilt sterk tussen de bedrijfstakken en is afhankelijk van
verscheidene factoren, zoals het effect op de business modellen van de ondernemingen en van
hun klanten en de gevolgen voor de productiekosten.
Valsamis et al. (2015) sommen drie belangrijke redenen op waarom nieuwe beroepen (en banen)
ontstaan als gevolg van de digitalisering:
•

•
•

‘Nieuwe producten’: Nieuwe soorten banen (en zelfs sectoren) worden ontplooid in het zog
van de ontwikkeling van nieuwe producten, waardoor er een nieuwe vraag naar arbeid
ontstaat. Hier is digitaal ondernemerschap een belangrijke factor. Voorbeelden van jobs die
ontstaan zijn vanuit nieuwe producten zijn big data architecten, iOS ontwikkelaars, digitale
marketing specialisten. Al deze beroepen bestonden vijf jaar geleden nauwelijks. Een ander
illustratief voorbeeld is de mobiele app-industrie, die ontstaan is in 2008 en sindsdien
gekenmerkt wordt door een spectaculaire groei (OECD, 2014).
‘Nieuwe machines’: de nieuwe technologie vereist nieuwe infrastructuur en machines die
door werknemers moeten worden geproduceerd, wat nieuwe banen genereert (bv. 3Dprinting).
‘Toegenomen concurrentie’: de productiviteitsstijgingen veroorzaakt door de nieuwe
technologie resulteren in lagere productiekosten per eenheid product, waardoor het
concurrentievermogen en het marktaandeel van een sector stijgen.

Bovenstaande studie van Acemoglu en Restrepo houdt ook rekening met het ontstaan van nieuwe
beroepen, want de complexere vormen van taken kunnen leiden tot het ontstaan van nieuwe
stielen. De technologische en organisatorische wijzigingen teweeggebracht door de Tweede
Industriële Revolutie veroorzaakten bijvoorbeeld niet alleen de vervanging van de koets door de
spoorweg, zeilboten door stoomboten en dokwerkers door kranen, maar creëerden ook nieuwe
arbeidsintensieve taken. Deze nieuwe taken genereerden banen voor een nieuw soort ingenieurs,
machinisten, herstellers, conducteurs, net zoals moderne managers en financiers die bezig waren
met de introductie van nieuwe technologieën (Acemoglu& Restrepo, 2016).
Een studie van Le Forem uit 2013 over de beroepen van de toekomst stipt, naast het feit dat de
takenpakketten van bestaande beroepen onderhevig zullen zijn aan de wijzigende
omstandigheden, ook aan dat er nieuwe beroepen zullen ontstaan in het zog van de digitalisering.
Dit onderzoek werd in mei 2016 geüpdatet na consultatie van een groep experten en geeft nu per
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sector gedetailleerd de verwachte wijzigingen weer per beroep (Le Forem, 2016). Het blijft echter
moeilijk te voorspellen welke banen er precies zullen bijkomen als gevolg van de technologische
ontwikkelingen. Een studie van Cedefop (2015) verwacht dat 6,6 % van alle vacatures in de EU
tussen 2015 en 2025 nieuwe banen zullen zijn, terwijl de andere vervangingsbanen betreffen.
Volgens Cedefop zou echter niet alleen de vraag naar middengekwalificeerden, maar ook die van
de laaggekwalificeerden dalen tussen 2015 en 2025, terwijl die naar de hooggekwalificeerden
toeneemt. Sommige personen zullen dan ook jobs aanvaarden die onder hun kwalificatieniveau
liggen. Verder zou de jobgroei in de EU vooral geconcentreerd zijn op de zakelijke en andere
diensten, die tegen 2025 30 % van alle banen in de EU zouden moeten bevatten (nu ongeveer
25 % van alle banen).
Ook voor België zou de meeste jobgroei in deze sector plaatsvinden (Cedefop, 2015). Er zou ook
een lichte stijging van de werkgelegenheid worden opgetekend in de distributie en het transport
en in de niet-marktdiensten. In de industrie en de bouwnijverheid zou de werkgelegenheid
stabiliseren tegen 2025, terwijl ze zou blijven dalen in de primaire sector. De jobcreatie door
vervanging zou in België ongeveer drie maal zo groot zijn dan de vraag naar arbeid voor werkelijk
nieuwe banen. De meeste nieuwe jobs zouden intellectuele, wetenschappelijke en artistieke
beroepen zijn (30 %), een veel hoger aandeel dan gemiddeld in de EU (Cedefop, 2015).

Grafiek 11 - Distributie van het totale aantal jobaanbiedingen over de verschillende beroepen (over de
periode 2013-2025) voor België en de EU
(%)

Source: Cedefop (2015).

De meeste jobaanbiedingen in België zullen hoge kwalificatieniveaus vereisen. Door de
vervangingsvraag verwacht Cedefop echter ook nog steeds een aanzienlijk aantal jobaanbiedingen
voor middengekwalificeerden. Voor laaggekwalificeerden wordt er geen jobcreatie meer
verwacht.
De enige sector waarin het effect van digitalisering op directe wijze kan gemeten worden is de
ICT-sector. Het feit dat verscheidene ICT-beroepen in België zowel om kwantitatieve als
kwalitatieve redenen op de knelpuntberoepenlijst staan , geeft aan dat de vraag nu al
ruimschoots het aanbod overtreft. Een rapport van Citi GPS (2016) geeft aan dat de ICT-sector een
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belangrijke bron van jobcreatie zal blijven in de toekomst, met onder meer een stijging van de
personen aan de slag als cloud architect, data analyst en jobs gelinkt met de uitbouw en de
analyse van het Internet of Things. Andere sectoren waar er een sterke jobgroei zal zijn, zijn de
gezondheidssector en de ‘groene economie’ (Citi GPS, 2016).
Het verdwijnen van bepaalde banen als gevolg van de automatisering hoeft dus niet noodzakelijk
tot een evenredige jobdestructie te leiden. Er bestaat evenwel nog geen consensus over het feit
of AI en digitalisering uiteindelijk zouden leiden tot meer jobcreatie dan –destructie of
omgekeerd.

2.3. Wijziging van het takenpakket en de vereiste vaardigheden voor het uitoefenen
van een beroep
Als gevolg van de digitalisering heeft het takenpakket en de vereiste vaardigheden voor het
uitoefenen van vele banen zich reeds sterk gewijzigd en dit zal nog verder gebeuren in de
toekomst. Het is belangrijk te reflecteren over welke vaardigheden mensen in de toekomst nodig
zullen hebben, welke taken nog voor langere tijd door mensen zullen worden uitgeoefend en hoe
de wetgeving en de opleiding van het arbeidsaanbod hierop kunnen inspelen. Een aantal taken
zullen zeker nog voor langere tijd door mensen worden uitgeoefend omdat ze specifieke
vaardigheden vereisen die moeilijk of nog steeds duur zijn om om te zetten in algoritmen. Het
betreft bijvoorbeeld taken die berusten op zintuiglijke ervaringen en fijne motorische
vaardigheden, taken gelinkt met ethiek, moraliteit en politiek, taken gelinkt met sociale interactie
en emotionele intelligentie, transdisciplinaire taken en taken die creativiteit, inventiviteit en
intuïtie vergen.

2.3.1.

Wijziging van de vereiste vaardigheden

Door de snelle veranderingen teweeggebracht door de digitalisering moeten ondernemingen hun
business modellen aanpassen. Vaak brengt dit ook andere vereisten met zich inzake de
vaardigheden van het personeel. Zo werd in sectie 2.1 het effect van digitalisering besproken op
de vraag naar laag-, midden- en hooggekwalificeerden (‘jobpolarisatie’). Die jobpolarisatie wordt
weerspiegeld in het soort vaardigheden waarnaar bedrijven op zoek gaan bij hun werknemers.
Bijgevolg zouden werknemers die in middengekwalificeerde (en dan vooral in routinematige,
middengekwalificeerde) banen werken ofwel geleidelijk hun vaardigheden moeten upgraden en
zich richten op hoger gekwalificeerde banen ofwel meedingen naar lager gekwalificeerde banen.
Om werkloosheid of een lager gekwalificeerde baan te vermijden, is het dan ook essentieel dat
deze middengekwalificeerden hun vaardigheden opkrikken, onder andere door opleidingen te
volgen (zie sectie 3.3).
In het algemeen leiden de transformatie van de bestaande jobs en het ontstaan van nieuwe
banen als gevolg van de digitalisering dan ook tot aangepaste vaardigheidsvereisten die zouden
kunnen leiden tot een toenemende vaardigheidskloof en/of -mismatch van arbeidsvraag- en aanbod. Digitalisering veroorzaakt immers grote wijzigingen in de vereiste vaardigheden om
beroepen uit te oefenen via de volgende kanalen (Valsamis et al., 2015):
•
•
•
•

Vaardigheden van laaggekwalificeerde en hooggekwalificeerde werkenden in een
gepolariseerde arbeidsmarkt
E-vaardigheden binnen beroepen
E-vaardigheden vereist in de zoektocht naar werk
Nieuwe generieke vaardigheden
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•

Aangepast en digitaal beroepsonderwijs

Op Europees vlak werd reeds ingespeeld op deze tendens door het lanceren van het ‘New Skills
for New Jobs’ -initiatief in 2008 en de ‘Agenda for New Skills and New Jobs’ in 2010. Dit laatste
initiatief kadert in het doel van de Europa 2020-strategie om tegen 2020 75 % van de
beroepsbevolking aan het werk te hebben. Het ‘New Skills for New Jobs’ initiatief bepaalt de
agenda van de Europese Commissie wat betreft het opwaarderen en anticiperen van benodigde
vaardigheden. Ondanks hun gelijkaardige namen is ‘New Skillls for New Jobs’ veel breder dan de
‘Agenda for New Skills and New Jobs’. De twee initiatieven trachten flexibiliteit en jobzekerheid
op de arbeidsmarkt te bevorderen (‘flexicurity’), streven naar betere arbeidsvoorwaarden en
jobkwaliteit, trachten de voorwaarden voor jobcreatie te optimaliseren en ten slotte, de Europese
burgers te voorzien van de juiste vaardigheden voor het heden en de toekomst.

Figuur 2 - Factoren die aan de basis liggen van verandering: tijd om een effect te hebben op de
vaardigheden van werknemers
(Aandeel van de respondenten, %, 2015)

Bron: WEF.
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Het World Economic Forum bevroeg in haar eerdergenoemde enquête de bedrijven naar de
belangrijkste factoren die een impact zullen hebben op de vereiste vaardigheden voor het
uitoefenen van een beroep en liet de respondenten aangeven tegen wanneer zij deze impact
verwachten. De figuur hierboven toont aan dat voor alle factoren nu reeds een effect gevoeld
wordt, maar dit in verschillende mate. Dit is geen nieuw fenomeen: Acemoglu (2002) toonde
eerder al aan dat het grootste deel van de 20e eeuw werd gekarakteriseerd door een versnelling
in de vraag naar betere vaardigheden. Uit deze enquête blijkt deze tendens zich verder te zetten:
de fenomenen waarvan de grootste impact wordt verwacht zijn de veranderende aard van het
werk/ flexibel werk en mobiel internet en cloud-technologie. Ook de andere nieuwe
technologieën scoren hoog. Verschillende bronnen wijzen er dan ook op dat het internet binnen
dit en tien jaar zal worden gezien als een ‘general purpose technology’ in de aard van de
elektriciteit. De grondwet van Mexico bevat nu reeds een clausule die stipuleert dat elke burger
het recht heeft op toegang tot een breedbandconnectie (Peña Nieto, 2016).
De respondenten van de enquête van het World Economic Forum (2016) gaven tevens aan dat zij
verwachten dat tegen 2020 gemiddeld meer dan een derde van de vereiste vaardigheden voor
het uitoefenen van een beroep zal bestaan uit vaardigheden die nu nog niet als belangrijk worden
gezien voor hetzelfde beroep.
De PIAAC-enquête van de OESO onderzocht de bekwaamheid in probleemoplossing in
technologierijke omgevingen. Voor België deed enkel Vlaanderen mee. Respondenten die
deelnamen aan de computertest werden gerangschikt in vier niveaus (zie bijlage 7). Voor de
personen met de hoogste kwalificatieniveaus (niveaus 2 en 3) blijkt Vlaanderen een score te
behalen die niet significant verschilt van het gemiddelde.

Grafiek 12 - Bekwaamheid in probleemoplossing in technologierijke omgevingen
(in %, volgens de PIAAC – enquête, 2012)

Bron: OESO.
1
De categorie ‘ Andere’ betreft de personen die niet geslaagd waren voor de test voor ICT-basisvaardigheden, die
ervoor kozen niet deel te nemen aan de test op computer of die geen ervaring hadden met computers. Voor de
gedetailleerde cijfers, zie grafiek 19 in hoofdstuk 3.
2
Gegevens hebben enkel betrekking op Vlaanderen.
3
Gegevens hebben enkel betrekking op Engeland en Noord-Ierland.
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In deze context is het bijzonder belangrijk ICT-vaardigheden aan te leren en te onderhouden,
aangezien uit economisch onderzoek blijkt dat personen met beter ontwikkelde ICT-vaardigheden
ook hogere lonen krijgen (Falck et al., 2016) 24 en er bijna een één-op-één relatie (correlatie van
85 %) tussen e-vaardigheden 25 en concurrentievermogen bestaat (Titan et al., 2014).
Valsamis et al. (2016) wijzen erop dat het voornamelijk de combinatie van algemene,
jobspecifieke vaardigheden en technologische vaardigheden die relevant zijn voor de job
(‘double-deep skills’), die belangrijk zijn om de inzetbaarheid van individuen te verhogen. De
‘Digital Agenda for Europe’ van de Europese Commissie bevat verschillende aanbevelingen in
verband met vaardigheden, zoals het stimuleren van e-vaardigheden voor een efficiënt
functioneren van de toekomstige arbeidsmarkten.
Ook generieke vaardigheden, en dan in het bijzonder de ‘soft skills’, zullen belangrijk blijven in de
toekomst, daar een aantal van deze vaardigheden hoogstwaarschijnlijk nog steeds een hoofdrol
zullen spelen in de taken die in de toekomst nog door mensen zullen worden uitgeoefend. In
sectie 3.3 wordt dan ook in het bijzonder aangekaart hoe ons onderwijs en onze opleiding zich
(zullen) aanpassen om éénieder van de benodigde vaardigheden te voorzien.

2.3.2.

Taken die in de toekomst waarschijnlijk nog door mensen zullen worden
uitgeoefend

Door toenemende automatiseringsmogelijkheden en technologische doorbraken zal het grootste
deel van de beroepen en jobcategorieën niet zozeer in hun geheel verdwijnen, maar zal vooral de
taakinhoud ervan sterk wijzigen, aangezien de technologie een deel van de taken van bepaalde
beroepen zal overnemen. Hierdoor zullen werknemers kunnen focussen op andere problemen en
zullen de vereiste vaardigheden voor een groot aantal jobs aanzienlijk wijzigen. Bovendien is dit
een ontwikkeling die reeds in volle gang is, bv. als gevolg van de wijdverspreide introductie van de
e-mail als communicatiemiddel in het werkveld.
Pajarinen et al. (2015) geven alvast een idee van de taken die nog steeds door mensen zullen
moeten worden uitgevoerd in het jaar 2030. Ook in de studie van Frey & Osborne (2013) wordt er
expliciet verwezen naar de taken die al dan niet geautomatiseerd zullen kunnen worden in de
toekomst. Het Institute for the Future probeerde in 2011 ook al de vaardigheden te identificeren
die werkenden zullen nodig hebben in hun jobs in 2020 (Davies et al., 2011), net als een studie
van het World Economic Forum (2016). In het algemeen zouden de sociale vaardigheden –zoals
emotionele intelligentie en overtuigingskracht – meer bevraagd blijven dan specifieke technische
vaardigheden, zoals programmeren (World Economic Forum, 2016). Colvin (2015) waarschuwt
ervoor niet uit te gaan van wat robots niet zullen kunnen, maar eerder te overwegen welke taken
wij zelf zouden willen dat ze in de toekomst nog door mensen worden uitgevoerd. Uiteraard
blijven dit hypothetische voorspellingen die met grote omzichtigheid moeten worden bestudeerd.

24 Een verbetering in ICT-vaardigheden van 1 standaardafwijking leidt tot een loonstijging van bijna 8% in de

internationale analyse en tot 15% loonstijging in de Duitse analyse. Placebotesten tonen aan dat de variabelen die
op exogene wijze de internettoegang bepalen het verschil in rekenvermogen of geletterdheid niet kunnen
verklaren, wat aangeeft dat de IV modellen erin slagen om het looneffect van ICT-vaardigheden te isoleren van
algemene vaardigheden (Falck et al., 2016).
25 E-vaardigheden of elektronische vaardigheden worden door Eurostat gedefinieerd als de vaardigheden nodig om
gebruik te maken van informatie-en communicatietechnologie (ICT), net als de vaardigheden die nodig zijn om ze te
gebruiken en te ontwikkelen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 3 types van e-vaardigheden: vaardigheden van
de ICT-beoefenaar, e-business vaardigheden en ICT-gebruikersvaardigheden.
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2.3.2.1. Taken die intuïtie, gezond verstand, creativiteit en inventiviteit vergen; transdisciplinaire
taken
Machines ‘denken’ op basis van algoritmes en beschikken zelf niet over intuïtie, creativiteit of
inventiviteit. De menselijke input bij het identificeren van problemen die eventueel
geautomatiseerd kunnen worden, het evalueren van de voor- en nadelen van het automatisch
behandelen van deze kwesties en het verfijnen van de input noodzakelijk in machinegestuurde
applicaties zal dus blijven voortbestaan. Na het bekomen van resultaten zullen mensen ook nog
steeds nodig zijn om de uitkomsten te evalueren en, indien nodig, de parameters te wijzigen om
een geschiktere output te verkrijgen.
Computers en andere machines worden voorgeprogrammeerd om bepaalde problemen op te
lossen volgens een welbepaald schema. Wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordoen,
lopen zij vast en beschikken zij niet over de inventiviteit en het gezond verstand om deze
problemen aan te pakken op een andere manier dan de voorgeschreven procedures. In 2010 gaf
83,6 % van de Belgische werkenden tussen 16 en 74 aan dat ze onvoorziene problemen moesten
oplossen in hun baan, wat de werkelijke mogelijkheden tot automatisering voor de komende tijd
serieus inperkt (ondanks het feit dat ongeveer 45 % aangaf dat hun jobs ook routinetaken
bevatten).

Grafiek 13 - Banen die routinetaken en onvoorziene problemen met zich brengen
(in % van het aantal werkenden tussen 15 en 74 jaar, 2010)

Bron: European Working Conditions Survey

2.3.2.2. Taken gelinkt met sociale interactie en emotionele intelligentie
Bij het overbrengen van boodschappen tussen mensen behelst slechts een zeer klein deel hiervan
spraak: een niet verwaarloosbaar deel van onze communicatie wordt beïnvloed door
lichaamstaal, intonatie, de structuur van het verhaal, culturele achtergrond, eerdere gesprekken
tussen de gesprekspartners etc. Mensen brengen in hun communicatie ook onderliggende
boodschappen en bedoelingen over, die niet altijd stroken met de uitgesproken boodschap. De
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interpretatie van al deze signalen is vooralsnog heel moeilijk voor machines omdat ze moeilijk te
coderen valt, waardoor de menselijke factor haast onontbeerlijk blijft in efficiënte communicatie.
Mensen gebruiken hun sociale intelligentie ook om de emoties van de personen rondom hen snel
in te schatten en hun intonatie, gebaren en woorden hieraan aan te passen. Dit is altijd al een
belangrijke vaardigheid geweest voor personen die vaak moeten samenwerken en relaties van
vertrouwen moeten opbouwen en dit zal nog belangrijker worden naarmate we met steeds meer
mensen in verschillende –en virtuele- omgevingen moeten samenwerken.
De communicatie tussen mens en machine is totnogtoe ook relatief beperkt, zelfs vanuit een
inhoudelijk perspectief, en slaagt er niet in om alle bovenstaande interactie-elementen te
integreren. Hoewel de technologie verder zal evolueren, blijft het dus hoogstwaarschijnlijk dat de
mens nog voor lange tijd een superieure communicator met fijnere psychologische en sociale
vaardigheden zal blijven ten opzichte van een machine.
2.3.2.3. Taken die berusten op zintuiglijke ervaringen en fijne motorische vaardigheden
Duizenden jaren evolutie hebben ervoor gezorgd dat de zintuigen en motorische vaardigheden
van een mens een niveau hebben bereikt dat technologisch zeer moeilijk te evenaren is, vooral
wanneer een robot zou moeten handelen in ongestructureerde fysieke omgevingen (Citi GPS,
2016) Humanoïde robots slagen er vandaag bijvoorbeeld nog altijd niet in om deuren te openen
of ladders te beklimmen. Het lijkt er dan ook sterk op dat mensen hun voorsprong in deze
aspecten nog voor enige tijd zullen behouden. David Autor (2010) wijst er ook op dat mensen nog
steeds superieur zijn aan robots in situaties waarbij een ‘situationeel aanpassingsvermogen’26
vereist is, wat voor een deel de jobpolarisatie kan verklaren die eerder in dit hoofdstuk werd
aangehaald.
Hoewel machines er hoogstwaarschijnlijk op middellange termijn niet zullen in slagen om onze
zintuiglijke en motorische vaardigheden te evenaren, kunnen zij wel delen van onze taken
overnemen naarmate ook zij beter onderlegd worden in deze domeinen.
2.3.2.4. Taken gelinkt met ethiek, moraliteit en politiek
Ethiek en moraliteit zijn sterk gelinkt met de heersende gebruiken en cultuur. Bij politiek en
beleidsmaking moeten de doelen en eisen van verschillende groepen geconcilieerd worden door
middel van complexe onderhandelingen en trade-offs. Om deze redenen lijkt het onwaarschijnlijk
dat taken in deze domeinen op middellange termijn geautomatiseerd zouden kunnen worden.
Hoewel er taken zijn die dus hoogstwaarschijnlijk in handen van mensen zullen blijven, zal er bij
een groot aantal taken wel een sterkere interactie ontstaan tussen mens en machine. Een aantal
domeinen lenen zich immers uitstekend voor een complementaire digitalisering, waar de
menselijke factor (denk bv. aan chirurgie) echter noodzakelijk of wenselijk blijft.
McAfee en Brynjolfsson (2014) geven aan dat investeringen dan ook hoofdzakelijk gericht zouden
moeten zijn op technologische ontwikkelingen die complementair zijn aan de mens. Dit wil zeggen
dat ze de mens kunnen helpen en zijn taken vereenvoudigen, maar hem niet volledig vervangen.
Dit zijn op termijn leiden naar minder nadelige sociale gevolgen dan het ontwikkelen van
‘mensachtige artificiële intelligentie’ die de mens volledig vervangt.

26 ‘Situational adaptability’ het vermogen om in te spelen op de unieke, onverwachte omstandigheden van het moment.
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3.

KWETSBAARHEID EN ONGELIJKHEDEN

De informatietheorie en de netwerktheorie rechtvaardigen het belang van het internet als een
cruciaal hulpmiddel van de economie.
Door het internet kan immers informatie tegen een zeer lage kostprijs worden verspreid, terwijl
informatieverstrekking een enorme waarde heeft, omdat het de economische agenten in staat
stelt betere beslissingen te nemen en zulks uiteindelijk tot een hoger rendement leidt. Informatie
is een goed dat andere specifieke eigenschappen heeft. Het aanwenden ervan sorteert
bijvoorbeeld geen effect op de hoeveelheid voor de andere individuen beschikbare informatie
(‘non-rivaliteit’). De kostprijs voor het verspreiden en het weergeven van informatie via het
internet is nagenoeg nihil.
Het internet is ook precies het voorbeeld bij uitstek van een infrastructuur die netwerkeffecten
genereert, met andere woorden positieve externaliteiten. Het nut of de voldoening van een
netwerkdienst is positief afhankelijk van het aantal gebruikers van die dienst. Hoewel zeer vele
markten netwerkeffecten vertonen (spoorweginfrastructuur, het elektriciteitsnet, enz.),
onderscheiden de netwerkdiensten m.b.t. informatie zich door de grootte van die effecten, want
ze worden gekenmerkt door een verschijnsel van dubbele externaliteit, zowel wat betreft het
aanbod als wat betreft de vraag (Penard, 2003). Het nut voor de gebruiker om op het net aan te
sluiten, hangt positief af van het aantal aanwezige leveranciers (d.w.z. het aantal aangeboden
diensten). Voor de leveranciers hangt het belang om diensten aan te bieden eveneens positief af
van het aantal gebruikers (d.w.z. van het potentiële publiek/cliënteel).
Die gecombineerde effecten en de technologische ontwikkelingen waardoor de kostprijs van de
infrastructuur aanzienlijk kon worden gedrukt, verklaren de enorme expansie van de digitale
diensten in de economie.
Op administratief, sociaal, economisch gebied, maar ook inzake cultuur of gezondheidszorg,
worden steeds meer informatie en diensten online verstrekt. Vanwege de kosten, wordt dat
kanaal vaak de enige toegangsweg, en daardoor spelen de netwerkeffecten ook ten volle, maar
op negatieve wijze, voor zij die ervan worden uitgesloten. Daarom moet de ‘digitale kloof’ worden
onderzocht, te weten de gevolgen voor de individuen die geen gebruik maken van het internet, en
is het van belang na te gaan hoe daaraan kan worden verholpen.
De ‘digitale kloof’ wijst de verschillen aan die bestaan tussen individuen, huishoudens,
ondernemingen of landen met betrekking tot de toegang tot en het gebruik van de informatie- en
communicatietechnologie (ICT), inclusief het internet.
Het onderzoek hier wordt toegespitst op de verschillen tussen personen, in de bevolking van 16
tot 74 jaar. In een eerste paragraaf worden kort de statistieken betreffende de toegang tot en de
aanwending van de digitalisering toegelicht.
In de tweede paragraaf wordt ingegaan op de vereiste vaardigheden om de digitale technologie te
gebruiken.
In de derde paragraaf wordt een overzicht gegeven van studies over de digitale kloof aan de hand
van meer gedetailleerde gegevens, waardoor de voorgaande diagnosen kunnen worden verfijnd.

3.1. De verschillen inzake toegang tot digitalisering tussen bevolkingsgroepen
Het internet is het voorbeeld bij uitstek van een infrastructuur die netwerkeffecten genereert.
Sommige personen hebben niettemin nog nooit van het internet gebruik gemaakt. In België
betreft het nog 13 % van de bevolking tussen 16 en 74 jaar, tegen 16 % in de EU.
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De toegang tot digitalisering en het internet blijft duur. In alle landen van de EU-15 is het aantal
regelmatige internetgebruikers (d.w.z. minstens eenmaal per week) bij de meest vermogende
huishoudens ongeveer even groot. Het aantal gebruikers varieert ook naar gelang van de situatie
inzake werkgelegenheid. Het is kleiner bij werklozen dan bij personen met een baan. Dat verschil
tussen werkenden en werklozen bedraagt in België 15 %. Het aandeel werklozen dat niet
regelmatig van het internet gebruik maakt, is een groep waaraan bijzondere aandacht dient te
worden besteed.
De via het internet verrichte taken kunnen zeer verschillend van aard zijn. Dat gediversifieerd
gebruik verschilt eveneens naar leeftijd. België zit dicht tegen het gemiddelde, maar bevindt zich
niet bij de koplopers, waarvoor al een frequent actief gebruik door ouderen wordt opgetekend
(UK, NL, DK, LU, SE). Dat zou met name gerelateerd kunnen zijn aan de gemiddeld minder lange
beroepsloopbaan in België.

De enquête naar het ICT-gebruik bij huishoudens en individuen, die in België gehouden wordt
door de AD Statistiek en gecoördineerd wordt door Eurostat, beoogt op internationaal niveau
vergelijkbare statistieken op te stellen betreffende de toegang tot digitalisering.
In de Digitale agenda voor Europa 27 (‘Digital Agenda for Europe’ of DAE), waaraan in 2010 de
laatste hand werd gelegd, werden doelstellingen bepaald die tegen 2015 voor huishoudens en
individuen dienden te worden gehaald:
- het regelmatig gebruik 28 van het internet optrekken van gemiddeld 60 % tot 75 % van de
bevolking;
- het regelmatig gebruik van het internet opvoeren van 41 % tot 60 % voor de minstbedeelde
categorieën. Deze laatste worden omschreven als de individuen die minstens aan een van de
hierna volgende criteria beantwoorden: tot de leeftijdscategorie van 55 tot 74 jaar behoren,
een laag scholingsniveau vertonen of zich buiten de arbeidsmarkt bevinden (werkloos, inactief,
gepensioneerd);
- het percentage van de bevolking in de EU dat nooit van het internet gebruik heeft gemaakt,
met de helft terugbrengen tot gemiddeld 15 % in 2015. In 2009, het referentiejaar van die
Agenda, had 30 % van de 16-74-jarigen het internet nog nooit gebruikt.
Die drie doelstellingen werden in België ruimschoots gehaald. Volgens de gegevens van 2016,
gebruiken 76,5 % van de mensen in de EU regelmatig het internet en voor België bedraagt dat
aantal 83,5 %. In de (minstens voor een van de drie criteria) kwetsbare bevolking, bedraagt het
aantal regelmatige gebruikers 63 % in de EU en 72 % in België. De indicator inzake de digitale
kloof, namelijk de personen die nooit het web gebruikt hebben, ten slotte, geeft 16 % van de 1674-jarigen in de EU en minder dan 13 % in België aan.
Hoewel die laatste doelstelling werd gehaald, blijven er belangrijke verschillen bestaan tussen
groepen, met name naar gelang van de leeftijd, het scholingsniveau en het inkomen.

27 Europese Commissie (2010), Een digitale agenda voor Europa, COM(2010) 245 def/2.
28 Met ‘regelmatig’ internetgebruik wordt bedoeld ‘minstens eenmaal per week’.
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Grafiek 14 – Aantal volwassenen dat nooit het internet gebruikt heeft, naar leeftijdsgroep
(in %, België)

Bron AD Statistiek.

Sinds het begin van de enquête in 2005 blijkt het aantal personen dat nooit het internet gebruikt
heeft, in België fors te zijn afgenomen, vooral tot het begin van de jaren 2010. De digitale kloof
lijkt sindsdien stabiel gebleven te zijn op 13 %. Hoewel de diverse leeftijdcategorieën een
vergelijkbaar profiel te zien hebben gegeven, zijn de verschillen tussen groepen niettemin kleiner
geworden, zij het in geringere mate voor de groep van de ouderen.

Grafiek 15 –Aantal volwassenen dat nooit het internet gebruikt heeft, naar scholingsniveau
(in %, 2015)

Bron: EC.
1
De landen worden gerangschikt naar gelang van hun score voor de meest kwetsbare groep, namelijk de
laaggeschoolden.
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De digitale kloof blijft belangrijk naar scholingsniveau, met andere woorden volgens de initiële
opleiding. Thans gaapt er inzake het niet-gebruik van het internet in de EU een verschil van
gemiddeld 22 % tussen de laaggeschoolden en die met een modaal scholingsniveau 29. In België
hadden 29 % van de laaaggeschoolden in 2015 het internet nooit gebruikt, tegen 7 % voor de
middengeschoolden. Dat verschil naar scholingsniveau is minder dan 10 % in Zweden, Nederland,
Duitsland en Finland. Het bedraagt minder dan 3 % in Luxemburg en Denemarken.

1

Grafiek 16– Aantal regelmatige gebruikers van het internet naar inkomensniveau van het huishouden
(in %, 2014)

Bron: EC.
1
De landen worden gerangschikt naar gelang van hun score voor de kwetsbaarste groep, namelijk de huishoudens in
het eerste inkomenskwartiel (dat zijn de huishoudens met een inkomen dat tot de 25% laagste behoort).

In alle landen van de EU-15 is het aantal regelmatige gebruikers van het internet (d.w.z. minstens
eenmaal per week) nagenoeg identiek voor de meest vermogende huishoudens, terwijl het beeld
sterker uiteenloopt voor de huishoudens met een geringe koopkracht. Dat zou een indicatie
kunnen zijn dat de aan de toegang tot het internet inherente kosten voor de minderbedeelde
huishoudens zwaar blijven, ondanks de aanzienlijke daling van de uitrustingskosten voor
individuen (materieel, breedbandabonnement, …). Het moet eveneens worden opgemerkt dat er
niet noodzakelijkerwijs een lineair verband is tussen gezinsinkomen en internetgebruik: in
Nederland, Finland en Denemarken zijn er minder regelmatige gebruikers bij de huishoudens in
het tweede inkomenskwartiel dan in het eerste inkomenskwartiel. Andere factoren spelen
eveneens, zoals de arbeidsmarktsituatie en het beleid van de werkgevers ten aanzien van hun
werknemers inzake tegemoetkoming in die kosten, met name om meer telewerk mogelijk te
maken, een regeling die in België volop in expansie is, zoals wordt aangetoond in het Verslag 2015
van de HRW.
Uit de uitsplitsing van de gebruikers van 16 tot 74 jaar naar hun statuut inzake werkgelegenheid
blijken grote verschillen tussen de drie statuten (werk, werkloosheid, inactiviteit ongerekend
studenten). Inactieven bestaan grotendeels uit gepensioneerden of bruggepensioneerden;
29 D.w.z. met een diploma hoger secundair onderwijs of een diploma postsecundair onderwijs dat niet overeenstemt

met hoger onderwijs.

150.

Hoge Raad voor de Werkgelegenheid

waarschijnlijk kan het geringere internetgebruik bij die groep dan ook vooral worden
toegeschreven aan het leeftijdseffect. Van de werkenden bedraagt het aantal regelmatige
internetgebruikers in de EU gemiddeld 87%. Dat percentage ligt hoger in België dat, net als
Duitsland, 93% regelmatige internetgebruikers telt bij de werkenden, wat amper minder is dan in
Zweden (94 %), het Verenigd Koninkrijk (95 %), Nederland (96 %) of nog Denemarken en Finland
(97 %).

Grafiek 17 – Regelmatige internetgebruikers naar statuut inzake werkgelegenheid
(in % van de overeenstemmende bevolking, 2015)

Bron: EC.
1
Ongerekend de studenten.

Het percentage regelmatige internetgebruikers is nog steeds lager bij werklozen dan bij
werkenden, wat waarschijnlijk toe te schrijven is aan de alomtegenwoordigheid van de
digitalisering en het internet voor alle arbeidsplaatsen in 2015. Dat verschil inzake internetgebruik
is het grootst in Duitsland (16 %), België (15 %), Ierland (16 %) en Spanje (12 %). Gezien het belang
van de digitale technologieën en de internettechnologieën bij de verzameling van informatie, met
name voor het zoeken naar werk, en van de ontwikkeling van instrumenten, diensten en
platformen door de overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling (cf. paragraaf 5.3), is het aantal
werklozen die niet op regelmatige basis van het internet gebruik maken, een groep waarnaar
bijzondere aandacht zou moeten uitgaan.
Het internet kan worden gebruikt voor een groot aantal activiteiten, waarvan sommige belangrijk
zijn voor het maatschappelijke en economische leven.
In de Europese statistieken wordt de diversiteit van het gebruik of de uiteenlopende vormen van
het internetgebruik gemeten op een schaal van 1 tot 12, naar het aantal online verrichte
activiteiten. Naast een standaardgebruik, zoals surfen op het net of het gebruiken van e-mails,
wordt ook het minder courant gebruik in kaart gebracht. In de index worden de hierna volgende
activiteiten opgenomen: versturen/ontvangen van e-mails, informatie inwinnen over goederen en
diensten, de actualiteit volgen (kranten en informatiebulletins), informatie opzoeken i.v.m. reizen
(vervoer en verblijf), berichten op de sociale media posten, contact nemen met de overheid, ebanking, telefoongesprekken of videogesprekken voeren, goederen of diensten verkopen,
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aankoop van digitale inhoud (films, muziek, software, enz.), aankoop van goederen, aankoop van
diensten.
Zelfs bij de 25-54-jarigen, die de leeftijdscategorie uitmaken waar de werkgelegenheidsgraad het
hoogst is en die het meest ontwikkelde sociale leven hebben, blijven er belangrijke verschillen van
land tot land bestaan. De statistieken worden hier enkel opgesteld voor de regelmatige
internetgebruikers. Zij voor wie de digitale kloof geldt, zijn hier niet opgenomen. Bij die
regelmatige gebruikers zijn de verschillen inzake gebruik tussen de diverse leeftijdsgroepen
minder uitgesproken.
De landen van de EU-15 worden in oplopende volgorde naar verscheidenheid inzake
internetgebruik voor de meest kwetsbare groep, nl. de 55-74-jarigen, gerangschikt. België zit dicht
tegen het gemiddelde, maar bevindt zich niet bij de koplopers, waar een actief gebruik bij
ouderen al frequent is (UK, NL, DK, LU, SE). Er is misschien een verband tussen vervroegde
uittredingen uit de arbeidsmarkt en een minder gediversifieerd(e) aanwending/gebruik van het
internet voor die groep van de ouderen. Inzake verschillen tussen leeftijdsgroepen, valt vooral
Finland (negatief) op door het opgetekende verschil tussen de oudere en de jongere groepen,
maar het gediversifieerd gebruik van het internet is in dat land al zeer hoog.

Grafiek 18 – Verscheidenheid van de online activiteiten naar leeftijdsgroep in Europa
(aantal verschillende activiteiten, 2014)

1

Bron: EC.
1
De landen worden gerangschikt naar gelang van hun score voor de meest kwetsbare groep, te weten de 55-74jarigen.

De maatstaf van de Europese indicator kan worden gekritiseerd, in de zin dat de diverse wijzen
van gebruik voor de berekening van de schaal alle dezelfde waarde hebben. Bovendien wijzigt het
gebruik allicht sneller dan de vragenlijsten van de statistische instituten; er moet worden
aangestipt dat de coherentie in de tijd van de indicatoren moet worden behouden. In paragraaf
5.3 worden fijnere studies betreffende internetgebruik beschreven.
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3.2. De beheersing van de digitale vaardigheden
Afgezien van de toegang tot infrastructuur, is het eveneens noodzakelijk over digitale
vaardigheden te beschikken om profijt te kunnen trekken van het internet.
De PIAAC-enquête van de OESO meet de vaardigheden van de volwassenen, aan de hand van een
rechtstreekse beoordeling. Volgens die bron, zouden nagenoeg 16% Vlamingen niet over digitale
vaardigheden beschikken, wat vanuit een internationaal oogpunt toch een goede score blijft.
Het bereiken van de hoogste niveaus van vaardigheden inzake het oplossen van problemen met
behulp van de ICT verhoogt de waarschijnlijkheid actief te zijn, na zuivering voor diverse andere
factoren, zoals de leeftijd, het geslacht, het niveau van de initiële opleiding, het niveau van de
vaardigheden inzake digitale geletterdheid en wiskundige onderlegdheid (numeracy) en de
aanwending van het e-mailverkeer in de particuliere sfeer.
Volgens de Eurostat-enquêtes, beschikten in 2015 60% van de Belgen over een basisniveau aan
digitale vaardigheden of een hoger niveau, dat is minder dan in de buurlanden (DE, NL en LU).

Gezien het toenemend belang van de informatie- en communicatietechnologie (ICT) en van de
digitalisering in het algemeen, en zulks in alle aspecten van het maatschappelijke en economische
leven, wordt het onontbeerlijk dat volwassenen in staat zijn met informatie om te gaan in digitale
omgevingen, zowel in hun dagelijks leven als in het beroepsmilieu.

3.2.1.

Resultaten van de PIAAC- enquête

Het concept ‘digitale geletterdheid’ van de OESO wordt gedefinieerd als de ‘het vermogen om
digitalisering te begrijpen en te kunnen gebruiken in het dagelijkse leven, thuis, op het werk en in
de gemeenschap teneinde persoonlijke doelstellingen te bereiken en de vaardigheden en
bekwaamheden te verruimen’.
Het percentage mensen dat niet ‘digitaal geletterd’ is of zich niet vertrouwd voelt met ICT zet de
facto een rem op de ontplooiing van digitale instrumenten op de werkplek en beperkt het nut van
de digitale platformen die toegang verlenen tot diensten, ongeacht of het overheidsdiensten (egovernment, e-onderwijs, …) dan wel particuliere diensten (e-commerce, e-banking, …) betreft.
Het gebrek aan digitale geletterdheid is dus een van de bronnen van ongelijke toegang tot de
digitale wereld en is dus een bron van ongelijkheid in het algemeen.
Hoewel het aantal volwassenen dat totaal geen ervaring met een computer heeft, nog te hoog is
(gemiddeld in de OESO 8 % van de 16-55-jarigen), hebben velen niettemin enige beheersing ter
zake verworven, vooral in vergelijking met het vorige decennium. Alles welbeschouwd, is een
groot gedeelte van het volwassen publiek maar vrij onlangs op regelmatige wijze in contact
gekomen met omgevingen met een sterke technologische component (met name via hun werk)
en ontwikkelde dus pas recentelijk ITC-vaardigheden. Vanuit een historisch perspectief, blijft het
verwerven van soortgelijke vaardigheden door zo veel mensen in een zo korte tijdspanne
opmerkelijk (OECD, 2015), ook al blijven er ongelijkheden bestaan.
Sinds 2008 maakt de OESO de balans op van de vaardigheden van de volwassenen dankzij de
PIAAC- enquête (Programme for the International Assessment of Adult Competencies), waaraan
een veertigtal landen deelnemen 30. Die enquête heeft betrekking op de volwassenen van 16 tot
65 jaar. De PIAAC-enquête gaat uit van een rechtstreekse beoordeling van de vaardigheden inzake
30 Op vrijwillige basis. Voor België neemt enkel de Franse Gemeenschap aan die enquête deel.
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gegevensverwerking-digitale geletterdheid-wiskundige onderlegdheid en vermogen om
problemen op te lossen in omgevingen met een sterke technologische component. Op elk van die
terreinen wordt de vaardigheid beschouwd als een continuum van bekwaamheden die de
beheersing van steeds complexere gevensverwerkingstaken met zich brengt. Terwijl het
studieniveau overeenstemt met het schoolniveau of met de behaalde diploma’s, wordt met de in
het kader van de PIAAC verrichte beoordeling beoogd de netto verworvenheden te meten die het
gevolg zijn van de formele en informele leerervaringen die de bevraagde persoon tot dan toe
heeft opgedaan. De enquête is voornamelijk gebaseerd op een rechtstreekse beoordeling van de
vaardigheden (via een vragenlijst en uit te voeren taken).

Grafiek 19 – Volwassenen die niet over digitale vaardigheden beschikken
(in %, volgens de PIAAC-enquête)

Bron: OECD (2015).

In alle landen heeft een aantal volwassenen de basisvaardigheden inzake gegevensverwerking
(bijvoorbeeld het gebruiken van een muis, een internetpagina doorlopen, enz.) nog niet
verworven.

3.2.2.

Verband tussen beheersing van digitale vaardigheden en sociaaleconomische
factoren

Volgens de PIAAC-resultaten, verhoogt het bereiken van het hoogste niveau inzake vaardigheden
voor het oplossen van problemen met behulp van de ICT de kansen voor een volwassene om
actief te zijn met 6 procentpunt ten opzichte van de individuen die zich op dat gebied op het
laagste niveau bevinden, na zuivering voor diverse andere factoren, zoals leeftijd, geslacht, niveau
van initiële opleiding, niveau van vaardigheden inzake geletterdheid en wiskundige onderlegdheid
(numeracy) en het gebruik van het e-mailverkeer in de particuliere sfeer.

154.

Hoge Raad voor de Werkgelegenheid

Volwassenen zonder ervaring met ICT hebben allicht minder kansen actief te zijn en hebben,
wanneer ze aan het werk zijn, vaker minder goed betaalde banen dan de in de ICT goed beslagen
volwassenen, na zuivering voor diverse andere factoren 31 (OECD, 2015);
Meer dan de helft (60 %) van de Belgen beschikken in 2015 over een basisniveau aan digitale
vaardigheden of een hoger niveau volgens de Europese enquêtes, maar de buurlanden scoren wel
beter (behalve FR).
De percentages dalen bovendien scherp wanneer de taken complexer zijn, zoals bijvoorbeeld het
aanpassen van de veiligheidsparameters van de internetbrowsers (21 %). De Belgen zijn niet
genoeg geneigd om het internet te gebruiken als een leerinstrument (54 %) en een minderheid
(8 %) gebruikt e-learning om te leren of om zich op te leiden. Deze gegevens hebben betrekking
op het jaar 2014 (AD Statistiek (2015)).
Net als in de andere landen, kampt een aanzienlijk aantal (38 %) Belgische ondernemingen
bovendien met moeilijkheden om vacatures in te vullen voor banen die gespecialiseerde ICTvaardigheden vergen (cf. Hoofdstuk 2).

3.3. Digitalisering en ongelijkheden
De verspreiding van het internetgebruik en de digitalisering verlopen deels zoals de andere
sociaaleconomische ongelijkheden en varieert naar gelang van het inkomen, de leeftijd, het
geslacht, het scholingsniveau en de urbaniseringsgraad (die laatste factor is in het geval van de
infrastructuur voor toegang tot de digitalisering toe te schrijven aan technische redenen en speelt
minder voor België, een zeer dichtbevolkt land).
Het inkomen, het scholingsniveau, het feit al dan niet kinderen te hebben zijn belangrijke factoren
om te verklaren welke huishoudens over internettoegang beschikken. De geleidelijke verspreiding
van het mobiele internet en van de smartphones zouden die situatie kunnen wijzigen, door aan het
grootst mogelijke aantal toegang te verlenen.
Het is niet voldoende de digitale kloof te onderzoeken in termen van wie het internet en de nieuwe
technologieën gebruikt. Er moet bij de gebruikers ook worden nagegaan waarom en in welke
omstandigheden die technologieën worden gebruikt.
Volgens sommige studies en voor sommige landen brengen de laaggeschoolden meer uren op het
internet door dan de groepen met een hogere scholing, maar het gebruik dat ze ervan maken
verschilt van de personen met een hoger inkomen of met een hoger scholingsniveau.
De integratie en de verspreiding van de digitalisering gedurende het hele schooltraject en
eenieders loopbaan zullen een positief effect sorteren op de vermindering van die verschillen
inzake gebruik.

De verspreiding van het internetgebruik en van de digitalisering verloopt deels zoals de andere
sociaaleconomische ongelijkheden en verandert naar gelang van het inkomen, het geslacht, het
scholingsniveau en de urbaniseringsgraad (de laatstgenoemde factor moet worden gezien in het
licht van de technische problemen m.b.t. de infrastructuur inzake toegang tot digitalisering en
speelt minder voor België, een zeer dichtbevolkt land).
De nog hoge kosten, de onaangepaste informatieve inhoud en het ontbreken van toegang en/of
van digitale vaardigheden spelen in het nadeel van de meest kwetsbare groepen. Het internet
31 Het verband tussen die statistische feiten bepaalt geen causaliteit en evenmin de richting van die causaliteit.
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biedt evenwel ook de mogelijkheid gemakkelijker toegang te krijgen tot informatie, zich op te
leiden, kan behulpzaam zijn bij het zoeken naar werk, voor ondernemerschap, enz. Door het
ontbreken van Belgische studies ter zake, wordt een overzicht van buitenlandse studies verstrekt.
Het onderzoek naar de impact van de nieuwe technologieën en van het internet op de sociale
ongelijkheden is nog al te vaak gebaseerd op loutere casestudy’s of secundaire waarnemingen.
Het is niet voldoende de digitale kloof te onderzoeken in termen van wie het internet en de
nieuwe technologieën gebruikt. Er moet bij de gebruikers ook worden gekeken naar het doel
waarom en de omstandigheden waarin die technologieën worden gebruikt (Chen en Wellman,
2005).
Montagnier en Wirthmann (2011) raamden logistische regressies met betrekking tot de toegang
tot en het intensief gebruik van het internet aan de hand van microgegevens van 18 Europese
landen (plus Korea en Canada). Het inkomen is de eerste verklarende factor voor de toegang tot
een computer met internettoegang, de tweede is de gezinssituatie: de kans dat gezinnen met een
kind een computer met internettoegang hebben is viermaal hoger dan voor gezinnen zonder
kinderen. Zoals wordt onderstreept door Cantillon en Vandenbroucke (2014), moet terdege
rekening worden gehouden met de gezinssituatie om een duidelijk beeld van de ongelijkheden te
krijgen. Volgens de studie van Montagnier en Wirthmann, zou het hebben van kinderen ouders
ertoe aanzetten zich uit te rusten en zou ertoe bijdragen de digitale kloof te verkleinen. Ter
verklaring van het percentage personen dat nooit een computer of het internet heeft gebruikt,
blijken vooral de leeftijd en het statuut van inactiviteit de essentiële factoren te zijn.
De snelle technologische ontwikkelingen, in het bijzonder de verspreiding, tot een steeds ruimer
publiek, van breedbandnetwerken en mobiele terminals (voornamelijk smartphones) die toegang
bieden tot het internet, heeft de situatie nog veranderd. Zo zijn de abonnementen op het mobiele
internet per 100 inwoners (‘mobile broadband penetration’), die in 2005 verwaarloosbaar waren
in de OESO, gemiddeld gestegen tot 40 in 2010 en tot 80 in 2014. In België bedroeg de penetratie
van het mobiele internet 62 abonnementen per 100 inwoners.
In de Verenigde Staten kan men nagenoeg overal toegang hebben tot breedbandinternet en de
meeste mensen kunnen kiezen tussen vier of vijf providers inzake mobiel internet. Hoewel de
groei van de penetratie van het vaste breedbandinternet zich thans stabiliseert, blijft de
verspreiding van het mobiele internet groeien. Prieger (2015) heeft de verschillen inzake
penetratie van de toegang tot de breedband onderzocht voor de diverse etnische minderheden in
de Verenigde Staten (Afro-Amerikanen, hispanics, enz.). Het mobiele internet wordt meer
gebruikt door sommige minderheden dan door de blanke Amerikanen en bovendien verschilt het
gebruik dat ervan wordt gemaakt niet van groep tot groep. De auteur oppert dan ook dat de
toename van het mobiele internet veeleer een gunstige factor zou zijn om de ongelijkheden te
verminderen in het licht van de digitalisering.
Weten wat mensen via het internet en de nieuwe technologieën kunnen bereiken is belangrijk,
zoals blijkt uit de studie van van Dijk et van Deursen (2014). Aan de hand van een representatieve
enquête van de Nederlandse bevolking, hebben de onderzoekers 7 clusters van verschillende
types van activiteiten bepaald die via het internet kunnen worden verricht. Vervolgens
modelleerden ze het aantal uren dat het internet werd gebruikt naar gelang de eigenschappen
van de personen (leeftijd, geslacht, scholingsniveau, urbaniseringsgraad, gezinsinkomen, ervaring
met het internet). Ze maakten eveneens een onderscheid tussen 7 activiteitsgebieden bij het
gebruik van het internet.
Zoals verwacht, zijn het scholingsniveau, de leeftijd en het geslacht de opmerkelijkste
voorspellende variabelen ter verklaring van de verschillen inzake het aantal uren dat van het
internet gebruik wordt gemaakt, terwijl het inkomen en de woonplaats een kleinere rol lijken te
spelen. De mensen met een lager scholingsniveau blijken in hun vrije tijd vaker en gedurende
meer uren gebruik te maken van het internet dan degenen met een hogere opleiding, ten minste
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in Nederland. Dat resultaat kan in feite worden toegeschreven aan het gebruik: ze gebruiken het
internet vooral om contact te hebben op de sociale netwerken en spelen online, twee
tijdverslindende activiteiten.
Pantea en Martens (2014) constateerden eveneens, aan de hand van gedetailleerde gegevens
betreffende ruim 20 000 internetgebruikers uit 5 Europese landen (FR, DE, IT, ES en UK), dat
mensen met een laag inkomen meer uren op het internet doorbrengen, dan de andere groepen.
Ze stellen eveneens een opmerkelijk verschil naar scholingsniveau vast: mensen met een diploma
hoger onderwijs gebruiken het internet meer voor websites gerelateerd aan menselijk kapitaal en
aan diensten en goederen; ze surfen daarentegen proportioneel minder naar vrijetijdssites.
De resultaten van die laatste studies wijzen erop dat het dichten van de digitale kloof een vrij
complexe opgave is, die verder gaat dan het vergemakkelijken van de toegang tot de
infrastructuur of het verbeteren van de digitale vaardigheden. Bovendien zijn de verschillen
inzake gebruik ook gerelateerd aan individuele voorkeuren en sociaalculturele elementen.
De onderzoekers concluderen dat het verminderen van de digitale kwetsbaarheid maar mogelijk
is door de economisch relevante online activiteiten voor iedereen aantrekkelijker te maken, zoals
bijvoorbeeld het internet gebruiken om zich op te leiden of om zijn beroepsloopbaan uit te
bouwen. De integratie en de verspreiding van de digitalisering gedurende het hele schooltraject
en eenieders loopbaan zullen een positief effect sorteren bij het verminderen van die verschillen
inzake gebruik.

3.4. Is de digitalisering verantwoordelijk voor de ‘grote ontkoppeling’?

De digitale technologie zou ook de integratie van sommige groepen in de marge van de
arbeidsmarkt kunnen bevorderen. Omdat slechts een gering (financieel en niet-financieel)
startkapitaal vereist is om een activiteit te beginnen in de digitale branche, kan een aantal
'outsiders' op die manier toegang krijgen tot de arbeidsmarkt. Starten als ondernemer lijkt
makkelijker te zijn.
De digitale revolutie doet ook een aantal banen verdwijnen. Zullen er meer banen verdwijnen dan
bijkomen? Onderzoek over de voorbije technologische omwentelingen heeft aangetoond dat dit op
middellange termijn nooit het geval was. Technologische ontwikkelingen liggen ten grondslag aan
de stijging van de levensstandaard.
Op korte termijn garandeert evenwel niets dat alle bevolkingscategorieën profiteren van deze
voordelen. Daarom zijn maatregelen inzake opleiding en reconversie nodig, alsook eventuele
ondersteuningsmechanismen tijdens overgangsperiodes.

Zoals werd aangetoond in de eerste hoofdstukken van dit verslag, heeft de digitalisering een
ingrijpend effect op de manier waarop beroepen worden uitgeoefend. Een aantal zeer
routinematige en dus perfect programmeerbare activiteiten is gedoemd om volledig te
verdwijnen door robotisering of digitalisering. Nieuwe beroepen zullen tot ontwikkeling komen en
andere werkgelegenheidsvormen zullen het daglicht zien.
Bepaalde Amerikaanse onderzoekers, onder meer Brynjolfsson en McAfee (2011, 2014), denken
dat de informatica-innovaties zo belangrijk zijn geweest dat hun gevolgen op het vlak van de
werkgelegenheid nog niet volledig konden worden ingeschat. Ze vermoeden dat de
technologische transformatie zou kunnen bijdragen tot de verdwijning van een groot aantal jobs,
zonder dat daar banencreatie tegenover staat. Dat zou dus kunnen leiden tot een stagnatie van
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het mediaaninkomen en een verhoging van de ongelijkheid in de Verenigde Staten, net als, op
termijn, in de meeste geavanceerde economieën.
Ter ondersteuning van deze these hebben ze de productiviteit en de werkgelegenheid vergeleken
op basis van gegevens van het Bureau of Labor Statistics. Ze tonen aan dat de twee reeksen een
zeer vergelijkbaar historisch verloop vertonen, waarbij een stijging van de productiviteit gepaard
gaat met een toename van de werkgelegenheid. De verklaring daarvoor is eenvoudig: als de
ondernemingen meer waarde creëren dankzij hun werknemers, wordt het land als geheel rijker,
wat de bedrijvigheid nog meer stimuleert en leidt tot de creatie van nieuwe banen.
Vanaf de jaren 2000 beginnen de beide reeksen echter uiteen te lopen. De productiviteit in de
Verenigde Staten blijft krachtig stijgen, terwijl de werkgelegenheidstoename verzwakt. Als gevolg
van de economische en financiële crisis van 2008 is het verschil nog groter geworden.
Brynjolfsson en McAfee noemden deze periode van sterke productiviteitsgroei, in combinatie met
zwakke nettowerkgelegenheidscreatie, de 'grote ontkoppeling'.

Grafiek 20 – Verloop van de werkgelegenheid en de productiviteit
(Indexcijfers, 100=1995)

Bronnen: US Bureau of Labor Statistics, INR.

Hoewel de onderzoekers van het MIT zowel de krachtige productiviteitsstijging als de zwakke
werkgelegenheidscreatie toeschrijven aan de digitale revolutie, staan veel andere economen
sceptisch tegenover deze stelling. Er zijn immers andere verklaringen mogelijk voor de zwakke
werkgelegenheidscreatie. Ze houden onder meer verband met de ontwikkeling van de
internationale handel en het effect van de economische en financiële crisissen. Veel
arbeidseconomen vinden het weinig waarschijnlijk dat de digitalisering alleen de relatieve daling
van de werkgelegenheidscreatie sinds de vroege jaren 2000 kan verklaren, omdat die op dat
ogenblik alleen tot uiting kwam in bepaalde bedrijfstakken.
In België wordt tijdens dezelfde periode geen ontkoppeling opgetekend tussen de productiviteit
en de werkgelegenheid.
De auteurs (zie Autor en Katz (2010)) die onderzoek hebben verricht naar de voorgaande
technologische revoluties, zoals de mechanisering van de landbouw en de industriële revolutie,
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hebben aangetoond dat de jobs door deze ontwikkelingen weliswaar ingrijpend veranderd zijn,
maar dat het aantal banen of de werkgelegenheidsgraad daarom niet sterk zou zijn teruggelopen
gedurende een lange periode.
Het is verkeerd om te veronderstellen dat er in de economie een vast aantal banen aanwezig is.
Het valt evenwel niet te ontkennen dat elke technologische revolutie, althans op korte termijn,
winnaars en verliezers kent. Bij de industriële revolutie in de 19de eeuw, bijvoorbeeld, verdwenen
de meeste individuele ateliers van ambachtslui ten voordele van de fabrieken. Dat leidde tot een
scherpe daling van de vraag naar geschoolde ambachtslui, terwijl die naar geschoolde
arbeidskrachten (ploegbazen, leidinggevenden, enz.) en laaggeschoolde arbeiders daarentegen
fors is toegenomen. De 'polarisering' is dus geen nieuw verschijnsel, noch eigen aan de
digitalisering.
Technologische ontwikkelingen liggen ten grondslag aan de stijging van de levensstandaard. Op
korte termijn is het evenwel volstrekt niet gegarandeerd dat deze baten ten goede komen aan
alle bevolkingscategorieën.
Samengevat, hoewel de theorie van de 'grote ontkoppeling' weinig onderbouwd lijkt te zijn en de
geschiedenis aantoont dat technologische ontwikkelingen op middellange termijn geen negatief
effect hebben gehad op de werkgelegenheid, is het duidelijk dat er aandacht moet zijn voor de
reconversie van werknemers in beroepen die het meest met verdwijning worden bedreigd en
meer in het algemeen voor het beleid inzake initiële en voortgezette opleiding van de
werknemers.
Technologie kan ook een factor van integratie zijn. Net zoals digitalisering niet alleen leidt tot de
verplaatsing van activiteiten, maar ook de creatie van nieuwe diensten mogelijk maakt
(bijvoorbeeld personenvervoer tegen betaalbare tarieven, zie hoofdstuk 4 van dit Verslag), kan ze
ook nieuwe banen opleveren. Zo schrijft Tirole (2016) over deze sector: ‘Het status-quo is in dit
geval zeer onbevredigend. Taxi's zijn duur en moeilijk te vinden. Dat gaat ten koste van heel wat
jobs, onder meer bij kwetsbare bevolkingsgroepen. Interessant is dat Uber in Frankrijk veel
jongeren met een immigratie-achtergrond uitzicht biedt op een job, in een land waarin de
arbeidsmarktinstituties niet in hun voordeel werken’.
Meer in het algemeen zouden de structuur op basis van platformen en de grote populariteit van
websites als TripAdvisor stimulerend en bevrijdend kunnen werken voor jongeren en andere
bevolkingsgroepen die hun eigen onderneming willen starten.
Deze populaire sites leveren immers ideeën voor realiseerbare projecten, geven toegang tot een
potentieel cliënteel en vergen slechts een zeer beperkt startkapitaal. Het valt echter af te wachten
of deze starters het op langere termijn volhouden, maar dat geldt voor alle beginnende
zelfstandigen.
Hoewel het belang van het beleid inzake scholing en reconversie buiten kijf staat, zorgt de
digitalisering eveneens op dat vlak voor een omwenteling. Dit wordt in de volgende paragraaf
toegelicht.

3.5. Rol van scholing en permanente opleiding
Teneinde ervoor te zorgen dat de nieuwe generatie de digitale vaardigheden aanleert die ze zal
nodig hebben om zich op de arbeidsmarkt in te schakelen, moeten de scholen zich voorzien van
moderne apparatuur en de regelmatige vernieuwing ervan verzekeren. Naast de technische
aspecten (terbeschikkingstelling van modern materieel, toegang tot het 4G-netwerk), vergt de
digitale omschakeling van het onderwijs de opleiding van de onderwijskrachten in en de positieve
betrokkenheid van de scholen bij de nieuwe technologieën. De onderwijskrachten moeten
159.

Hoge Raad voor de Werkgelegenheid

inderdaad beter worden begeleid en opgeleid op zowel technisch als pedagogisch gebied teneinde
die kennis efficiënt over te brengen. Bovendien moeten de strategieën van de schoolinstellingen
het gebruik van digitalisering integreren en ten volle bevorderen domeinen een open houding van
onderwijskrachten en leerlingen ten aanzien van het gebruik van de ICT te ontwikkelen. Op die
terreinen bevindt België zich in de Europese middenmoot, waardoor er een grote groeimarge is om
te streven naar de best practices. Bovendien moeten opleidingen die specifiek gericht zijn op het
aanleren van de basisbegrippen van programmeren al op zeer jonge leeftijd in de
schoolprogramma’s worden opgenomen, zodat de kinderen inzicht kunnen krijgen in de werking
van digitale objecten, die steeds meer in onze omgeving aanwezig zijn (zowel in het particuliere
leven als in het beroepsleven). Naast basisbekwaamheden en specifiek aan ICT gerelateerde
vaardigheden, zijn ook de niet-cognitieve vaardigheden van essentieel belang. De aanwending, de
uitwisseling en het creëren van digitale onderwijsmiddelen moeten meer worden gestimuleerd. De
nieuwe technologieën zijn op zich al een middel om de traditionele vormen van aanleren te
verrijken. Ten slotte moet worden aangestipt dat digitaal onderwijs niet beperkt mag blijven tot
jongeren; volwassenen moeten eveneens voortdurend worden opgeleid om ervoor te zorgen dat
ze hun hele leven lang inzetbaar blijven. In dat kader moeten de programma’s inzake permanente
opleiding betreffende digitalisering worden versterkt en toegankelijk worden gemaakt voor
iedereen, ongeacht het sociaaleconomisch statuut en de leeftijd.

Zoals werd aangestipt in hoofdstuk 2, brengt de digitalisering het verdwijnen van sommige
beroepen met zich, terwijl er weer andere bijkomen. De nieuwe beroepen vergen over het
algemeen specifieke ICT-vaardigheden. België, net als Europa trouwens, heeft echter af te
rekenen met een tekort aan ter zake gespecialiseerde arbeidskrachten. Naast specifiek aan de ICT
gerelateerde functies, beïnvloedt de digitalisering alle beroepen en alle sectoren van de
economie. In die context veranderen de op de arbeidsmarkt vereiste vaardigheden en worden
over het algemeen opgetrokken. Alle werkenden en werkzoekenden moeten opgeleid worden in
die technologieën om ervoor te zorgen dat ze op lange termijn inzetbaar blijven. Die permanente
opleiding blijft niet beperkt tot de school, maar moet ook plaatsvinden in de ondernemingen. Om
die uitdaging aan te gaan, moeten de onderwijsprogramma’s en –methodes worden hervormd en
zo veel mogelijk proberen vooruitlopen op de komende omwentelingen (nieuwe behoeften van
de arbeidsmarkt en technologische ontwikkelingen). In de schoolprogramma’s moet het accent
worden gelegd op de algemene vaardigheden en de specifieke bekwaamheden in de ICTdomeinen, maar ook op de soft skills, dat zijn de niet-cognitieve vaardigheden (emotionele,
sociale, maatschappelijke). In dat opzicht zijn de nieuwe technologieën zelf een middel om de
traditionele leermethodes te verrijken, teneinde te zorgen voor de omschakeling naar actievere
leermethodes, met name via de ontwikkeling van e-learning en de MOOC’s (massive open online
course).

3.5.1.

De technologieën maken de ontwikkeling van nieuwe leermethodes mogelijk

De term e-learning dekt diverse realiteiten (educatieve websites, tele-opleiding, e-training…). De
EC definieert het concept als ‘het gebruik van de nieuwe multimediatechnologieën en het internet
om de kwaliteit van het leerproces te verbeteren door het vergemakkelijken van de toegang tot
hulpbronnen en diensten, alsmede door uitwisseling en samenwerking op afstand’. Die methode
van leren maakt de fysieke aanwezigheid van een leraar overbodig (er kan nog steeds van op
afstand met hem worden gecommuniceerd). Vandaag staat online leren open voor iedereen
(kleuteronderwijs, basisonderwijs en hoger onderwijs, permanente opleiding, opleiding in de
onderneming, …), zowel voor volwassenen als voor kinderen. Het biedt verscheidene voordelen:
er kan een ruim publiek worden bereikt, reikt innoverende en gevarieerde leermethodes
en -strategieën aan, het is beschikbaar tegen een bescheiden kost en maakt het mogelijk de
leertijd flexibel te beheren. Digitale opleidingen zouden het ook mogelijk kunnen maken de
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productiviteit van de onderwijssector, die bijzonder arbeidsintensief is, op te voeren. Het vergt
echter een sterke motivatie van de student, een gepaste infrastructuur, degelijk opgeleide
leerkrachten, een aangepaste software voor het leren, … Het effect van de ICT op de prestaties en
de slaagkansen van de leerlingen lijkt gering te zijn, hoewel de aantrekkingskracht ervan erkend
wordt. De factoren voor de slaagkansen zouden intrinsiek verbonden zijn met de persoonlijkheid
van de leerling en het pedagogisch vermogen van de onderwijskracht, terwijl het digitale
instrument die kwaliteit niet in zich draagt.
Inzake MOOC’s, zijn er een groot aantal aanbieders van verschillende kwaliteit. Tot de leaders
behoren Coursera, Udacity of EdX. Het zijn platformen die, in samenwerking met bekende
(voornamelijk Amerikaanse) universiteiten, een wereldwijde toegang bieden tot betere online
opleidingen op diverse gebieden (de STEM-opleidingen en IT in het bijzonder). Tal van spelers zijn
Amerikaans, maar het verschijnsel lijkt zich op alle continenten te verspreiden. De MOOC’s zijn
over het algemeen gratis en staan open voor allen, terwijl voor de certificaten, die niet
systematisch erkend worden, moet worden betaald. De MOOC’s zijn interactief en stellen de
deelnemers in staat in contact te komen met hun peers (discussieforum), werkgroepen op te
richten of vragen te stellen aan hun leraren (in sommige gevallen rechtstreeks). De studenten
genieten een grote soepelheid inzake het regelen van hun leertijd. Het moet worden aangestipt
dat die methodes, ook al kunnen ze worden afgestemd op eenieders leertempo, van de student
een groot doorzettingsvermogen en veel werk vergen. Tal van ingeschrevenen geven het dan ook
in de loop van de opleiding op. Op Coursera bijvoorbeeld volgt slechts 10 % de gekozen opleiding
volledig. Voor tal van gebruikers zijn de MOOC’s een manier om hun kennis over een specifiek
domein te verdiepen, waarbij het certificaat niet het streefdoel is. Hoewel de MOOC’s miljoenen
ingeschrevenen tellen, vervangen ze het traditionele onderwijs niet, maar zijn ze een zeer
waardevol extra leerinstrument.

3.5.2.

De school moet de nieuwe technologieën in haar schoolprogramma’s opnemen
en er de leerlingen in opleiden.

Om de jonge generatie op te leiden in de nieuwe arbeidsmarktvereisten, moet het klassiek
onderwijs de richting van de digitalisering inslaan. Zowel op het niveau van de gewesten als op
federaal of Europees niveau, zijn de politieke beleidsmakers zich bewust geworden van wat er op
het spel staat. Teneinde te beschikken over een cijfermatig overzicht waarmee aanbevelingen
kunnen worden geformuleerd en actieplannen kunnen worden geimplementeerd, werden
enquêtes gehouden. Aan de hand daarvan kon het in de schoolinstellingen beschikbare ICT
materieel in kaart worden gebracht, maar ook de voorhanden zijnde middelen om het gebruik van
de ICT in de hand te werken alsook de opleidingen en gebruiken ter zake te bevorderen 32.
In het kader van de ontwikkeling van de beroepen in de digitale sector, moet de invoering van ICT
in de scholen jongeren vertrouwd maken met het courant gebruik ervan, maar ook met
programmeren, teneinde ze autonoom te maken, ze om te vormen tot actieve gebruikers en hen
in staat te stellen inzicht te krijgen in de werking van die nieuwe instrumenten. Opleidingen die
basiskennis inzake codering bijbrengen, moeten dus al op zeer jonge leeftijd in de
schoolprogramma’s worden ingevoerd. Daardoor zouden de jongeren zich meer vertrouwd
kunnen voelen met de technologieën en zou het percentage jongeren die de, op de arbeidsmarkt
bijzonder gegeerde, STEM-richtingen in willen, kunnen worden opgetrokken.
Zoals al aangegeven werd, versterkt het gebruik van digitale instrumenten in professionele
omgeving, naast de specifieke ICT-vaardigheden, de noodzaak om de niet-cognitieve
vaardigheden van de werkenden te ontwikkelen: vermogen om problemen op te lossen, kritische
geest, communicatie, stressbestendigheid, zelfvertrouwen of creativiteit… Het belang van het
beheersen van die vaardigheden neemt toe in het digitale tijdperk door hun steeds grotere
32 In Wallonië ‘Equipement et usage des TIC 2013 des écoles de Wallonie’; in Vlaanderen ‘MICTIVO2012 Monitor voor

ICT-integratie in het Vlaamse onderwijs’; op het niveau van de EC, ‘Survey of Schools: ICT in Education 2013’.
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impact op het beroepsleven en de productiviteit van de werkenden. De meeste van die
vaardigheden kunnen gemakkelijk worden gestimuleerd; andere lijken echter moeilijk via
onderwijs te kunnen worden overgebracht (want ze zijn intrinsiek verbonden met de
persoonlijkheid van de werknemers, zoals de creativiteit). De digitalisering vergt niet dat alle
studenten een diploma hoger onderwijs van het lange type behalen. Sommige studenten wensen
een soortgelijke opleiding trouwens niet te volgen en geven de voorkeur aan praktischer
richtingen. Technische opleidingen en beroepsopleidingen, alsook alternerend leren, zijn
keuzemogelijkheden die een snelle inschakeling op de arbeidsmarkt bieden. In België worden ze
echter door de studenten veronachtzaamd en vormen te vaak een tweede keus, in tegenstelling
tot in Duitsland, waar ze erg in trek zijn (nadere details worden verstrekt bij de analyse van het
onderwijs in het eerste gedeelte van het verslag).

Grafiek 21 – Aantal leerlingen per informatica-uitrusting
(2011-2012)

Bron: EC.

Hoewel België inzake integratie en gebruik van de ICT op school tot de Europese middenmoot
behoort, is het vrij ver verwijderd van de in de toplanden ter zake opgetekende best practices ,
zowel wat betreft het ter beschikking stellen van het materieel als inzake opleiding en gebruik van
digitale instrumenten in de schoolinstellingen.
Volgens het ‘Survey of Schools: ICT in Education 2013’, ligt het aantal leerlingen per computer in
België immers tussen 3 en 8 naar gelang het onderwijsniveau (basisonderwijs, lager secundair
onderwijs, algemeen hoger secundair onderwijs, hoger secundair beroepsonderwijs). Op
Europees niveau ligt dat gemiddeld tussen 3 en 7 en in de meest performante landen
(Denemarken, Zweden, Noorwegen) tussen 1 en 3. Het resultaat van België verhult sterke
verschillen van gewest tot gewest. Zo is het aantal leerlingen per computer in Vlaanderen
duidelijk kleiner dan in Wallonië.
Inzake connectiviteit, zit België met 48 tot 77 leerlingen per aangesloten computer duidelijk onder
het gemiddelde in de EU, waar het 8 tot 20 bedraagt. Het is nochtans een essentiële factor voor
een optimale aanwending van de digitale middelen. Over het geheel genomen, hebben zowel
leerlingen als leraars in België een beperktere toegang tot de ICT dan gemiddeld in de EU. Het
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moet worden aangestipt dat het ter beschikking stellen van materieel een fase is die aan de
aanwending van ICT voorafgaat, maar eveneens een regelmatig onderhoud en de beschikbaarheid
van technische bijstand vergt.

Grafiek 22 – Aantal leerlingen per computer
(2013 voor het Waals Gewest, 2011-2012 voor de Vlaamse Gemeenschap)

Bronnen: Pynoo et al (2013), Agence Wallonne des Télécommunications (2013) en eigen berekeningen.

Uit de enquêtes blijkt echter dat de aanwending van ICT op school niet gecorreleerd is met de
beschikbaarheid van het materieel: de landen waar het meeste materieel beschikbaar is, zijn niet
systematisch die waar ICT het vaakst wordt gebruikt. Inzake gebruik van ICT zit België onder het
Europees gemiddelde. De beste resultaten inzake ICT-gebruik worden voorgelegd door Malta,
Turkije, Slovenië, Ierland, Estland, Cyprus en Frankrijk (verschillende resultaten naar gelang het
onderzocht onderwijsniveau).
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Grafiek 23 – Gebruik van een schoolcomputer bij het leren, minstens eenmaal per week
(2011-2012, in %)

Bron: EC.

Hoewel het duidelijk is dat ontoereikend materieel of het slecht functioneren ervan een
hinderpaal is voor het gebruik van ICT, zou immers blijken dat de perceptie van de
onderwijskrachten van hun (technische en pedagogische) capaciteiten en vaardigheden om die
ICT te gebruiken eveneens een fundamenteel element is voor een optimale aanwending van de
nieuwe technologieën op school. In België achten de meeste leerkrachten zich echter niet
voldoende opgeleid om die instrumenten in een professionele omgeving aan te wenden, ondanks
een intensief gebruik in de persoonlijke levenssfeer. De landen met een hoge graad van
vertrouwen van de leraars en een positieve instelling zijn Denemarken, Noorwegen en Portugal.

Grafiek 24 – Omvang van de pedagogische factoren die het gebruik van de ICT voor onderwijs en leren
belemmeren
(2011-2012, score gaande van 1 = helemaal niet tot 4 = veel)

Bron EC.
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Het volgen van opleidingen en het beschikken over een technische en pedagogische
ondersteuning vergroot het gevoel van vertrouwen van de leraars ten aanzien van de nieuwe
technologieën. In België wordt de deelname aan dat type van opleidingen echter minder vaak in
het studieprogramma van het onderwijzend personeel opgelegd dan gemiddeld in de EU. Vooral
de deelname van leraars aan opleidingen waarin de pedagogische aspecten van ICT, een bepalend
element voor het efficiënt gebruik ervan, worden aangepakt, is er gering.

Grafiek 25 – Verplichte deelname van leraren aan een ICT-opleiding
(2011-2012, in % van het aantal betrokken leerlingen)

Bron: EC .

Teneinde te zorgen voor een optimale aanwending van de digitale instrumenten, moeten die een
wezenlijk deel uitmaken van de strategische visie van de school, zodat leraars en leerlingen er zich
goed bij voelen en zich ter zake competent achten. Dat is in het bijzonder het geval in Slovenië,
Noorwegen, Tsjechië en Denemarken.
Door de EC werden talrijke initiatieven genomen om de integratie van de nieuwe technologieën in
de opleidingen te ondersteunen, de leerlingen passende vaardigheden te verstrekken om zich op
de arbeidsmarkt in te schakelen en nieuwe vormen van leren en scholing te ontwikkelen. Er kan
met name worden gerefereerd aan het programma ‘Open onderwijs’, dat in 2014 werd opgezet
om de innovatie en de digitale vaardigheden in scholen en universiteiten te bevorderen. Dat
initiatief is gerelateerd aan de ‘Brede coalitie voor de werkgelegenheid in de digitale sector’
(2013), waarmee beoogd wordt het tekort aan ICT-vaardigheden in Europa te verhelpen en om de
talrijke vacatures op dat gebied in te vullen. In die context heeft de EC besloten een aantal
onderzoeksprojecten (2014) te financieren om de opleiding en de scholing door middel van
technologieën te verbeteren.
In België hebben zowel Vlaanderen als Wallonië hun eigen enquêtes gehouden en concrete
actieplannen geïmplementeerd om het gebruik van ICT in de scholen te bevorderen 33. Ondanks
33 In Wallonië, ‘Creative Wallonia: proposition d’action pour une Wallonie numérique’ (Master plan TIC), ‘Digital

Wallonia: proposition pour un plan du numérique’, ‘Plan école numérique’ (2014-2022).
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die initiatieven, blijft ons onderwijssysteem relatief hermetisch gesloten voor het intensief
gebruik van de nieuwe informatie- en communicatietechnologie, zelfs al wordt in de scholen een
verdere uitbouw van de digitale infrastructuur (netwerktoegang, computers, digitale
schoolborden, tablets…) geconstateerd.
De invoering van de digitalisering in de scholen blijft niet beperkt tot het verplicht onderwijs; de
opleidingen in het hoger onderwijs blijven niet achter. Die moeten de digitale omschakeling van
de beroepen in hun bestaande opleidingen integreren. De digitale beroepen bieden als zodanig
nieuwe toekomstmogelijkheden gerelateerd aan de behoeften van de markt waarvoor de nieuwe
generatie moet worden opgeleid (zie hoofdstuk 2 voor nadere details over de beroepen van de
toekomst). Die nieuwe beroepen vergen immers specifieke ICT-vaardigheden die op het ogenblik
op de arbeidsmarkt ontbreken, wat een tekort aan IT-arbeidskrachten met zich brengt, hetgeen
op zijn beurt de ontwikkeling van de digitale economie in de weg staat. Bij de herziening van de
programma’s van het hoger onderwijs, moet, in overleg met de ondernemingen worden
geanticipeerd op de nieuwe behoeften, die erin moeten worden opgenomen.

3.5.3.

Permanente opleiding en digitalisering

De huidige werkenden mogen niet over het hoofd worden gezien. Volgens de OESO 34 waren
gemiddeld 7 % van de werkenden van oordeel dat ze over te weinig IT-vaardigheden beschikten
om hun werk efficiënt uit te oefenen. Dat percentage varieert, naar gelang van de leeftijd, sterk
van 2 % voor de groep van de 16-24-jarigen tot 10 % voor de 55-64-jarigen. Voor België heeft de
studie van de OESO enkel betrekking op Vlaanderen, waar dat percentage onder het gemiddelde
ligt, ongeacht de beschouwde leeftijdsgroep (behalve de 35-44-jarigen). Inzake permanente
opleiding, moet het aanbod aan ICT-opleidingen verder worden ontwikkeld om iedereen
gedurende het hele beroepsleven up-to-date te houden. De invoering van de digitale
technologieën bij de uitoefening van de beroepen vergt dat de werkenden voortdurend
opleidingen volgen om volop te kunnen deelnemen aan die technologische evolutie van de arbeid
en hun inzetbaarheid op lange termijn verzekeren.

Tableau 9 - Percentage volwassenen die aangaven over te weinig vaardigheden te beschikken om hun
werk doeltreffend uit te voeren
(2011-2012)
16-24- jarigen

25-34-jarigen

35-44-jarigen

45-54-jarigen

55-65-jarigen

16-65-jarigen

AT
DK
FI
FR
DE
NL
SE

1,0
1,1
0,8
1,8
0,6
1,9
1,3

1,9
4,4
4,1
5,5
2,9
3,4
3,7

1,7
9,6
9,0
9,5
3,6
4,9
7,2

5,3
11,7
14,6
12,1
6,1
6,5
10,5

5,5
11,8
18,9
11,1
4,4
6,7
13,7

3,0
8,1
10,0
n.m.
3,9
4,8
7,6

VL (BE)

1,1

2,9

7,6

8,8

8,8

6,5

2,2

4,8

7,6

9,8

10,0

7,3

Gemiddelde

1

Bron: OCDE (2015), op basis van de PIAAC (2012).
1
Gemiddelde van de 22 landen die aan de studie hebben deelgenomen.
n.m.: niet medegedeeld.

34 OCDE (2015), Adults, computers and problem solving: what’s the problem?
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In die context is ook een rol weggelegd voor de ondernemingen. Ze moeten immers zorgen voor
de opleiding van hun werknemers in het licht van de technologische ontwikkelingen, in het
bijzonder met betrekking tot voor hen relevante beroepen.
Naast technische en generieke vaardigheden, moeten werknemers thans ook niet-cognitieve
(sociale en communicatieve vaardigheden) en digitale vaardigheden aanleren, alsook
vaardigheden inzake kennisbeheer en het oplossen van problemen.
Om het leerproces wat betreft digitalisering bij – toekomstige – werknemers te bevorderen,
werden in verscheidene landen initiatieven genomen. Dat was onder meer het geval in
Denemarken, waar een platform (emu.dk) werd ontwikkeld om leerkrachten te helpen bij het
verbeteren van de kwaliteit van het leren in het beroepsonderwijs. In Oostenrijk bevordert een
pedagogisch rijbewijs digitalisering (European pedagogical ICT licence) de opleiding van het
onderwijzend personeel ter zake.
In dezelfde geest zijn opleidingen die werkzoekenden in staat stellen hun digitale vaardigheden
uit te breiden een essentieel element voor hun snelle en duurzame herinschakeling op de
arbeidsmarkt. In dat kader moeten de door de overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling
aangeboden ICT opleidingen meer worden aangemoedigd en moet hun verspreiding bij het
doelpubliek worden verzekerd. De strijd tegen ongelijkheden vergt bovendien de e-inclusie van de
mensen die het verst van de digitalisering af staan. Maatregelen die een grotere gelijkheid
mogelijk maken inzake toegang tot en gebruik van digitalisering, zoals gedeelde ruimten, ruimten
die complementair zijn met de traditionele omgevingen van huis en werkplek, moeten worden
opgevoerd.
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4. DIGITALISERING EN ONTWIKKELING VAN DE ACTIVITEITEN
4.1. Federale en gewestelijke maatregelen m.b.t. digitalisering
In deze paragraaf worden kort de bestaande beleidsmaatregelen besproken die door de
overheden op federaal en regionaal niveau werden genomen in verband met digitalisering.

4.1.1.

Federale beleidsmaatregelen inzake digitalisering

In april 2015 stelde de minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post het actieplan
‘Digital Belgium’ voor. Dat plan schetst de digitale langetermijnvisie van België en bepaalt ter zake
duidelijke doelstellingen teneinde de positie van ons land op het gebied van digitalisering te
verbeteren. Digital Belgium berust op 5 pijlers:
1. Digitale economie;
2. Digitale infrastructuur;
3. Digitale vaardigheden en banen;
4. Vertrouwen in digitalisering en digitale veiligheid
5. Digitale overheid.
In het kader van dat actieplan werden verscheidene maatregelen genomen en verschillende
initiatieven opgezet, zoals de Open Data strategie, de website DigitalChampions.be, de wijziging
van het Wetboek van Economisch Recht,… en, meer precies op het gebied van werkgelegenheid,
de beperkte belasting voor de deeleconomie, het Start-up Plan en het E-commerce Platform.
Hierna worden drie van deze initiatieven meer in detail besproken.
4.1.1.1. Voor de activiteiten in bijberoep geldt in de deeleconomie een eenvoudig en transparant
tarief van 10 % 35
Om zo goed mogelijk in te spelen op de ontwikkelingen in onze samenleving, met name op
digitaal gebied, heeft de federale regering een nieuwe belastingregeling goedgekeurd teneinde zij
die dit wensen, de mogelijkheid te bieden een activiteit in bijberoep op kleine schaal uit te
oefenen, of zelfs ondernemersactiviteiten te verrichten.
Volgens dit nieuwe stelsel zullen personen van wie het inkomen niet hoger is dan € 5 000 bruto
per jaar in het kader van de deeleconomie (voornamelijk diensten verleend via digitale
toepassingen en platformen) onderworpen worden aan een eenmalige bronheffing van 20 %, na
een forfaitaire aftrek van de kosten van 50 %
Bovendien zullen de administratieve formaliteiten worden beperkt. De hosting platforms van die
diensten zullen zelf de bronheffing innen en ze samen met de nodige fiscale gegevens doorstorten
aan de belastingdiensten.
Personen die dankzij hun activiteit in bijberoep in de deeleconomie minder dan € 5 000
verdienen, moeten zich niet inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) of zich
opgeven als zelfstandige. Ze zullen dan ook niet onderworpen worden aan de aanvullende sociale
bijdragen.
Door die beslissing voegt België zich bij de voortrekkers van de peer-to-peer economie in Europa.
Tot dusver stond enkel het Verenigd Koninkrijk vooraan bij de bevordering van de deeleconomie.
35 http://www.decroo.belgium.be/nl/bijklussen-deeleconomie-aan-eenvoudig-en-transparant-tarief-van-10.
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4.1.1.2. Het Start-up Plan
Het ‘Start- up Plan’ is volgens de ‘Handleiding Start-up Plan’ 36 een pakket van 4 maatregelen die
gericht zijn op start-ups, jonge groeibedrijven (‘scale-ups’) en kmo’s. Die 4 maatregelen zijn:
1.
2.
3.
4.

Een voordeliger fiscaal kader van het type tax shelter voor start-ups;
Een interessanter belastingkader voor crowdfunding;
Een lagere loonkost voor jonge ondernemers;
Een eenmalige aftrek voor digitale investeringen.

De laatstgenoemde maatregel bestaat erin de kmo’s die bepaalde investeringen inzake
digitalisering verrichten, vanaf het aanslagjaar 2016 een belastingaftrek van 13,5 % te laten
genieten in plaats van het huidige tarief van 3,5 %.
In het Koninklijk Besluit van 2 december 2015 tot wijziging van het KB /WIB 92 wat de
investeringsaftrek voor digitale investeringen betreft, wordt bepaald dat de investeringen moeten
worden verricht in digitale vaste activa die dienen voor de integratie en exploitatie van digitale
betalings- en facturatiesystemen of in systemen die dienen voor de beveiliging van informatie- en
communicatietechnologie.
4.1.1.3.

Het E-commerce Platform

Dit platform werd op 5 mei 2015 gelanceerd om bij te dragen tot de versterking van de Belgische
e-commerce sector. Het is bedoeld als een overlegorgaan belast met de identificatie van de
sleutelelementen die de groei van e-commerce afremmen en het aanreiken van oplossingen 37.
In dat kader en teneinde het concurrentievermogen van de sector tegenover onze buurlanden te
versterken, hebben de bevoegde paritaire comités 38 de algemene beginselen van het
kaderakkoord van 22 december 2015, waarbij nachtarbeid wordt toegestaan voor de e-commerce
in de ondernemingen van de handel en de distributie, opgenomen in een sectorale cao. Die
overeenkomst werd op 14 januari 2016 gesloten en treedt in werking vanaf 1 januari 2016 voor
onbepaalde duur. In die sectorale kader-cao wordt echter bepaald dat de werkgevers die
activiteiten verbonden aan e-commerce wensen te ontwikkelen, waarvoor nachtarbeid (tussen 20
u. en 6 u.) noodzakelijk is, een cao op ondernemingsniveau moeten sluiten of, indien er geen
vakbondsafvaardiging op het niveau van de onderneming is, hun arbeidsreglement moeten
wijzigen. 39
Het koninklijk besluit van 13 maart 2016 waarbij nachtarbeid wordt toegestaan voor het
uitvoeren van alle werkzaamheden verbonden aan de elektronische handel in de ondernemingen
die onder het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel (PC 201), het Paritair Comité voor
de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (PC 202), het Paritair Comité voor de grote
kleinhandelszaken (PC 311) en het Paritair Comité voor de Warenhuizen (PC 312) vallen, is op 28
maart in 2016 in werking getreden.

4.1.2.

Gewestelijke maatregelen in verband met digitalisering

4.1.2.1. Vlaanderen
In Vlaanderen wordt binnen het beleidsdomein Werk via diverse acties gewerkt aan de
verschillende aspecten van digitalisering in onze maatschappij. Dit betekent dat digitalisering als

36 http://www.decroo.belgium.be/sites/default/files/articles/Download%20hier%20het%20Start-up%20Plan.pdf
37 http://www.decroo.belgium.be/nl/e-commerce-platform-moet-belgische-e-commerce-versterken
38 PC 201, PC 202, PC 202.01, PC 311 en PC 312.
39 Zie Securex- kaderakkoorden nachtarbeid in de e-commerce.
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rode draad wordt meegenomen van beleidsmatig niveau tot de uitvoering van concrete
maatregelen.
4.1.2.1.1. Digitalisering in beleid
Digitalisering vormt een uitdaging in onze samenleving die overstijgend is aan niveaus,
beleidsdomeinen,…. Het is duidelijk dat de dynamiek van de arbeidsmarkt onder invloed van
digitalisering zal veranderen.
Om hier vlot op in te spelen is het belangrijk om een goed zicht te hebben op de
competentienoden en behoeften die digitalisering met zich brengt. Bij VDAB werd
een expertiseteam digitalisering samengesteld om de trends over de beroepenclusters heen te
capteren en te delen zodat de curricula kunnen worden aangepast. Deze trends worden verder
ook meegenomen in het uitschrijven van de tactische lijnen van de Vlaamse sectorale
ondernemingsplannen (per beroepencluster) bij VDAB.
Ook in de sectorconvenants 2016-2017 hebben sectoren aandacht voor de impact van
digitalisering en automatisering. De uitdagingen die in de convenants worden geformuleerd
hebben betrekking op e-commerce, augmented reality, big data, sociale media, smart grid,
3D-printing, …
Andere beleidsplannen waar digitalisering wordt meegenomen zijn:
•
•
•

Vlaams actieplan geletterdheid waarin ook een luik digitale geletterdheid is opgenomen.
Rol van VDAB in actieplan digitaal 40: een van de bouwstenen is digitale vaardigheden en jobs,
met onder andere specifieke doelstellingen voor volwassenen.
Acties in het kader van het STEM-actieplan waarin onder andere VDAB een actieve rol
opneemt in het kader van de promotie van STEM-beroepen

4.1.2.1.2. Digitalisering in dienstverlening
Naast aandacht voor digitalisering in het uittekenen van beleidslijnen, is ook de digitalisering van
de eigen dienstverlening als overheid een belangrijk spoor. Vlaanderen heeft een grote ambitie
om tegen 2020 haar dienstverlening volledig digitaal aan te bieden aan haar verschillende
klantengroepen. Onder de noemer ‘Radicaal Digitaal’ wordt een breed programma uitgerold
waarbinnen verschillende overheidsinstellingen projecten kunnen uitvoeren om deze ambitie
waar te maken. Er is een budget van 30 miljoen euro (gespreid over 3 jaar) voorzien als extra
hefboom.
Het beleidsveld werk en sociale economie onderschrijft de principes van radicaal digitaal volledig
en integreert deze in haar dienstverlening. Vanuit een customer journey, in samenspel met
procesvereenvoudiging en digitaal vriendelijke regelgeving, worden nieuwe diensten ontsloten
die vertrekken vanuit de vraag van de klanten. Initiatieven zoals het opvolgen van je loopbaan,
apps voor werkzoekenden, online dossiers aanvragen en opvolgen worden momenteel uitgerold.
Gebruik van authentieke gegevensbronnen helpen daarbij om het ‘ask once, use many’ principe
te waarborgen. Als sluitstuk wordt daarbij ook gewerkt aan het ter beschikking stellen van open
data. Dit volgt uit de ambitie om naast ‘radicaal digitaal’ ook een transparante overheid te zijn.
Ook VDAB en Syntra Vlaanderen zetten in op dit spoor. Via een strategisch programma
‘kanalenmix’ bij VDAB wordt bijvoorbeeld aan de Vlaamse burger de kans geboden om de
dienstverlening van VDAB te gebruiken via kanalen die gaan van face to face tot volledig
gedigitaliseerde dienstverlening. Bij Syntra Vlaanderen werd in het kader van de regierol in duaal
leren dan weer gestart met de ontwikkeling van een digitaal platform duaal leren.

40 Zie Digital Belgium.
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Ook binnen de eigen organisaties is er de nodige aandacht voor de impact van digitalisering op de
interne werking. Bij VDAB werd recent een intern digitaal leerplatform geïnstalleerd en is er een
breed opleidingsaanbod bij de eigen opleidingsdienst. Ook bij SYNTRA Vlaanderen werd een
nieuwe applicatie ontwikkeld, die ervoor zorgt dat de processen van SYNTRA Vlaanderen m.b.t. de
opvolging van cursisten efficiënter kunnen worden uitgevoerd.
4.1.2.1.3. Digitalisering in opleidingsaanbod
Om competitieve groeivoordelen in een kennisgedreven gedigitaliseerde economie te realiseren,
is een gerichte focus op competenties noodzakelijk. VDAB en Syntra Vlaanderen vervullen een
belangrijke rol m.b.t. de ontwikkeling van de noodzakelijke competenties in onze arbeidsmarkt.
In eerste instantie heeft digitalisering een impact op de inhoud van de opleidingen bij VDAB en
Syntra Vlaanderen. De inhouden dienen te worden aangepast aan de impact van de digitalisering.
Bij VDAB werden reeds wijzigingen doorgevoerd in diverse beroepenclusters zoals business
support, retail en ICT maar ook industrie.
Naast de inhoud heeft digitalisering ook een positieve impact op de methodiek de gehanteerd
wordt bij opleidingsactoren. Bij VDAB wordt samen met de werkzoekende bekeken welke
leermethodiek het beste aansluit bij de leerwensen en wordt waar mogelijk ingezet op de
digitalisering van het leermateriaal en de leermethodieken. Op die manier verwerven cursisten de
nodige basisvaardigheden om hun competenties op peil te houden in het latere beroepsleven en
beschikken zij ook over belangrijke hulpmiddelen om hun eigen leren te ondersteunen. SYNTRA
zet in op innovatieve ondernemerschapstrajecten. Daarbij wordt onder meer ingezet op meer
flexibele leertrajecten voor cursisten. Leren op de campus kan worden afgewisseld met
werkplekleren, maar ook met digitaal leren. Deze mix van leermethodes, ofwel ‘blended leren’,
moet de cursist ook de mogelijkheid geven om het traject op zijn eigen tempo door te nemen.
Concrete voorbeelden van blended leren zijn:
•
•

•

Online taalcoaching en taalstimulering op de werkvloer: blended leren toegepast op
Nederlands op de Werkvloer. Via dit project onderzoekt en test VDAB de integratie van
digitale middelen bij Nederlands op de Werkvloer uit.
Bij SYNTRA wordt in diverse opleidingen in het huidige en volgende cursusjaar
geëxperimenteerd met het digitaal aanbieden van cursussen en het begeleiden van cursisten.
Daarbij wordt door SYNTRA werk gemaakt van een leerplatform voor de cursisten en
docenten, de uitwerking van leermaterialen, een aangepaste didactische aanpak en de
ondersteuning van docenten.
VDAB onderzoekt op dit moment via een pilootproject hoe opleidingen versterkt kunnen
worden door het gebruik van MOOC’s (massive open online courses); concreet is in dit
verband een overeenkomst gesloten met Coursera, een van de grootste providers.

4.1.2.2. Brussels Gewest
4.1.2.2.1. Gecoördineerde strategie om de nieuwe technologieën in alle gebieden van het
gemeenschapsleven te integreren41
In het Brussels Gewest worden evenementen georganiseerd die passen in het kader van de
verwezenlijking van de regeringsdoelstelling om van Brussel een Smart City te maken. Met die
initiatieven werd een Smart City-dynamiek op gang gebracht, die voornamelijk gericht is op een
maximale deelname van de Brusselaar aan de beoogde Smart City. Bovendien wordt met de
nodige aandacht gestreefd naar de medewerking van de managers van de verschillende
overheidsinstellingen en lokale overheden.

41 Bestuur, school, gezondheid, digitale diensten van ondernemingen, slimme mobiliteit, veiligheid, ...
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De ontwikkeling van een Smart City vergt een transversale aanpak, wat betekent dat de
verschillende Smart City-initiatieven van het gewest (en van de lokale overheden) vlot en
transparant moeten kunnen worden meegedeeld en tastbaar gemaakt. Om de verschillende
originele initiatieven te belonen en aan te moedigen, zullen ook financiële middelen worden
geïnvesteerd in de vorm van subsidies die vooral bestemd zijn voor lokale vzw's.
4.1.2.2.2. De digitale infrastructuur verder ontwikkelen om de connectiviteit te garanderen
In haar beleidsverklaring stelde de regering dat de ontwikkeling van de digitale infrastructuur
door middel van glasvezel zou worden voortgezet. Via dit glasvezelnetwerk kan de verbinding
tussen de verschillende overheidsgebouwen en gewestelijke overheidsdiensten in eigen beheer
verzekerd worden. Dat netwerk laat eveneens toe ook andere diensten met toegevoegde waarde
aan de Brusselaars aan te bieden, bijvoorbeeld wifi.
Irisnet beheert dat glasvezelnetwerk en ziet erop toe dat de 122 ambtsdragers die het netwerk
gebruiken, kunnen rekenen op een kwaliteitsvolle dienstverlening.
Het project Fiber-to-the-School beoogt eveneens de middelbare scholen uit te rusten met zeer
snel breedbandinternet. Aldus speelt het in op de toenemende behoefte van de scholen aan
bandbreedte. Dankzij deze investering in die basisinfrastructuur krijgen de leerlingen toegang tot
het internet en kunnen de nieuwe technologieën in de lessen worden opgenomen. Tegen het
einde van de regeerperiode 2014-2019 zullen alle middelbare scholen uitgerust zijn met een zeer
snelle glasvezelaansluiting, ten belope van 28 scholen per jaar.
4.1.2.2.3. Open data als grondstof voor de digitale economie
De PSI-richtlijn legt de grondslag voor het hergebruik van informatie uit de overheidssector als
werkwijze bij voorkeur. Open data vormen niet alleen de motor van de digitale economie, maar
maken het ook mogelijk de gegevens efficiënt te gebruiken en het interne hergebruik ervan in de
overheidsdiensten te stimuleren. De ontwikkeling van de technologie maakt van gegevensbeheer
een kernelement van de informatica. De nieuwe mogelijkheden op basis van het internet der
dingen, de vorming van big data en een goed informatiebeheer creëren toegevoegde waarde.
4.1.2.2.4. Digitaal ondernemerschap
In haar gewestelijke beleidsverklaring 2014-2019 neemt de regering zich voor Brussel uit te
bouwen tot een digitale hoofdstad. De regering heeft zich ertoe verbonden van de digitalisering
een belangrijke pijler van haar ontwikkelingsprogramma te maken.
Ze zal daartoe op de as ULB-Reyers een ‘ICT-competitiviteitspool' uitbouwen die
samenwerkingsverbanden zal omvatten tussen het hoger onderwijs, het technisch en
beroepsonderwijs, de overheidsinstellingen en de bedrijfswereld. Voorts zal ze centra voor
geavanceerde technologie oprichten die voor alle stakeholders openstaan om jongeren op te
leiden in de beroepen van de toekomst met een hoge technologische inhoud, iedereen
gemeenschappelijk de beschikking geven over de instrumenten die voor geavanceerde
opleidingen vereist zijn en het onderzoek versterken.
Ten slotte gaat de regering de steun aan de ondernemingen evalueren en optimaliseren en zal ze
investeringen bevorderen in de ontwikkeling van vernieuwende bedrijven gegroeid uit de
universiteiten, hogescholen en onderzoekscentra. Daarnaast zal ze erop toezien dat de toegang
tot krediet gemakkelijker wordt om het onderzoek op te waarderen.
Die begeleidingsstrategie van ICT-ondernemingen moet maatregelen (nieuwe of reeds bestaande
maar onaangepaste) kunnen voorstellen om de digitale economie te ondersteunen die sporen
met de levenscyclus van een digitale onderneming: de actoren van morgen opleiden, een
omgeving scheppen die bevorderlijk is voor de digitale economie en een digitale cultuur
uitdragen; de financiering van de digitale economie verzekeren; het juridische kader
175.

Hoge Raad voor de Werkgelegenheid

moderniseren; de bedrijfstakken van de toekomst versterken en de kampioenen van morgen
creëren; weer efficiënt worden; en nationale/internationale acties intensiveren.
De minister van Economie en Werk zal in 2016 20 aanbevelingen formuleren aan de regering die
een verbetering van de bestaande situatie zullen voorstellen, net als nieuwe initiatieven ter
ondersteuning van de ingebruikname van nieuwe technologieën in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.
4.1.2.2.5. Innovatie
De digitale economie is een van de strategische activiteitsdomeinen van het Gewestelijk
Innovatieplan dat de Brusselse regering op 28 april 2016 in een eerste lezing heeft goedgekeurd.
Het doel van het strategische activiteitsdomein ‘Digitale economie’ bestaat erin de economische
transformatie door de ICT te begeleiden.
In dat verband wil de Brusselse regering uiteenlopende maatregelen nemen:
•
•

Innoverende ondernemingen uit de digitale economie ondersteunen via een specifiek fonds.
Met het project MediaPark zal de Brusselse regering een ecosysteem tot stand brengen dat
sterk gericht is op het gebruik van digitale middelen in de culturele en creatieve industrieën.
Ten slotte zal de digitale ‘competitiviteitspool’ (project IC-Park) zich toespitsen op de
versterking van onderzoek en innovatie in de informatietechnologie.

•

In het kader van het Gewestelijk Innovatieplan zullen de digitale technologieën ook de twee
andere strategische activiteitsdomeinen ondersteunen, namelijk de ‘gepersonaliseerde
geneeskunde’ en de ‘groene economie’.
4.1.2.3. Waals Gewest
4.1.2.3.1. Marshallplan 4.0
In het kader van het Marshallplan 4.0, ontwikkelt Wallonië een digitale strategie gebaseerd op
een ruim overleg met de Conseil du numérique en gevolg gevend aan congressen inzake
digitalisering waaraan een ruim panel van verenigingen, particuliere bedrijven en
overheidsbedrijven deelnamen. De aanbevelingen ervan mondden uit in het rapport Digital
Wallonia, waarin wordt uitgestippeld welke weg Wallonië inzake intelligente connectiviteit wil
inslaan, in overeenstemming met de ontwikkeling van de ondernemingen en het welzijn van de
burgers 42.
Het omvat 5 thema’s, 9 doelstellingen en 23 ontwikkelingspijlers, waarvoor de Waalse regering,
gespreid over 4 jaar, € 500 000 000 heeft uitgetrokken.
Aan de hand van een zeer grondige analyse van de huidige zwakheden inzake digitalisering in
Wallonië, bevat Digital Wallonia een algemeen actiekader en het aansturen van de verankering
van de digitalisering bij de ondernemingen, inclusief op internationaal niveau, bij de overheid, de
scholen en de particulieren. Het moet de ontwikkeling van de toegang tot nieuwe technologieën
op Waals grondgebied en het verwerven van digitale vaardigheden door allen, verzekeren. De
gekozen hoofdlijnen vergen ook de bevordering van de digitale beroepen, het opzetten van
specifieke opleidingen, de begeleiding inzake het gebruik bij de herinschakeling van kwetsbare
personen, de veralgemening van de digitale overheidsruimten.

42 Voor meer informatie over de huidige stand van zaken, zie: https://www.digitalwallonia.be/wallonienumerique

http://www.planmarshall.wallonie.be.
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Digital Wallonia werd in december 2015 goedgekeurd. Alle ministers van de regering hebben zich
geëngageerd wat betreft de tenuitvoerlegging van de materies die onder hun bevoegdheden
ressorteren.
De eerste maatregelen werden genomen: ontwikkeling van de opleidingspool van het Agence
pour l’Entreprise et l’Innovation, uitwerking van een sensibiliseringscampagne wat betreft ecommerce voor de kmo’s, partnerschap met de concurrentiepolen en de competentiecentra,
ontwikkeling van co-working spaces, ondersteuning van de start-ups, financiering van
samenwerkingsprojecten door de SRIW en SOWALFIN, instellen van technologiecheques.

4.2. Case studies
4.2.1.

Digitalisering in de bankensector

Grafiek 26 - Internetgebruikers¹ die aan online banking doen
(% van het totale aantal internetgebruikers)

Bron: Digital Scoreboard, EC.
¹ Gedefinieerd als het aantal personen die aangaven het internet te hebben gebruikt in de laatste drie maanden.

De bankensector is één van de sectoren waarin de digitalisering een zeer belangrijke impact kan
hebben. Als gevolg van de vooruitgang in de technologische ontwikkelingen, is de relatie die
mensen en bedrijven hebben met hun bank immers reeds sterk veranderd. Klanten hoeven zich
bijvoorbeeld niet meer fysiek te verplaatsen naar het bankkantoor om hun verrichtingen te doen
en het contact met de bankbediende beperkt zich vaak nog enkel tot advies voor belangrijke
beslissingen zoals het samenstellen van een beleggingsportefeuille of het aangaan van een
hypotheek. In België deed in 2015 73,2 % van de internetgebruikers zo aan online banking; de
zevende plaats van de landen van de Europese Unie. Dit aandeel is sterk toegenomen in de laatste
tien jaar.
De sterke vooruitgang van de financiële technologische ontwikkelingen (fintech) leidde samen
met het wijdverspreide gebruik van mobiele apparaten ook tot het ontstaan van bedrijfjes die
trachten de traditionele financiële dienstverleners te beconcurreren. Naast de sterke vooruitgang
van de technologische mogelijkheden was ook de vertrouwensbreuk in de gevestigde
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kredietinstellingen en verzekeraars als gevolg van de financiële crisis bij een deel van de klanten
een katalysator. Ook de grotere beschikbaarheid van durfkapitaal in de laatste jaren heeft een rol
gespeeld (B NK, 2016). De traditionele banken blijken op sommige vlakken achterop te hinken ten
opzichte van deze startups en worstelen met deze nieuwe concurrentie. 40 % van de Belgische
banken geeft aan dat ze de concurrentie van niet-banken als een ernstige bedreiging ervaren
(Verhelst en Tondreau, 2015). Een bestaande strategie voor traditionele banken is dan ook om
concurrerende fintech-bedrijven op te kopen en te integreren in het eigen business model of zelf
een deel van de activiteiten aan de ontwikkeling van fintech te wijden. Om de mogelijke
opbrengsten van deze innovaties te verzilveren, vragen ze steeds meer patenten aan die gelinkt
zijn met belangrijke technologieën. Sinds 2013 vroegen de grote Amerikaanse financiële
instituties minstens 2679 patenten aan in domeinen waar fintech bedrijven hen steeds meer
beconcurreren, zoals blockchain en cyberveiligheid, een stijging met 83 % ten opzichte van de drie
voorgaande jaren (Nash, 2016).
Wereldwijd groeiden de investeringen in fintech-ondernemingen de laatste jaren exponentieel
aan, van $1,8 miljard in 2010 tot $19 miljard in 2015 (Citi GPS, 2016). Ook de traditionele banken
zetten meer en meer in op fintech; zo gaf Bank of America in zijn jaarverslag aan $3 miljard te
hebben geïnvesteerd in ‘technologische initiatieven’.
Fintechbedrijven focussen zich op de ontwikkeling van financiële technologie in heel
uiteenlopende domeinen: van betalingen, leningen en persoonlijke financiën tot
aandelenfinanciering, retailinvesteringen en infrastructuur. Toch blijkt dat de meesten onder hen
zich vooral focussen op de meest aantrekkelijke en winstgevende segmenten van het bankieren.
Volgens Citi GPS zou bankieren voor particulieren en kleine en middelgrote ondernemingen (met
inbegrip van vermogensbeheer, privaat bankieren en verzekeringen) voor ongeveer de helft van
de winst van de banken zorgen en een nog groter deel van de vermogenswaarde voor zich nemen
(Citi GPS, 2016). 73 % van de investeringen in fintech zou dan ook gericht zijn op een verbetering
van de gebruikservaring van de consument en de kleine onderneming. Het merendeel van deze
investeringen heeft betrekking op betaalverkeer en peer-to-peer (P2P) leningen; het is dan ook in
deze domeinen dat banken het meest geconfronteerd worden met nieuwe toetreders tot de
markt (Citi GPS, 2016; Febelfin, 2016). Concurrenten die al ingeburgerd zijn in nieuwe domeinen,
zoals Paypal voor e-commerce betalingen (vooral in de VS), of die opkomen in nieuwe segmenten
die traditioneel onderbediend worden door de banken (zoals kleine start-ups opgericht door
studenten) winnen ook aan kracht en vergroten hun schaal. Op geografisch vlak vinden de
grootste investeringen in fintech plaats in de VS, China, het VK en Zweden. Binnen Europa volgen
na het VK en Ierland de noordse landen, Nederland en Duitsland (Skan et al., 2015).
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Grafiek 27 - Investeringen in fintech zijn vooral gericht op de meest winstgevende domeinen van het
bankieren
(2015, linkerluik: inzetten van kapitaal in de fintechsector; rechterluik: globale winst bij bankieren per
segment)

Bronnen: CB Insights, KPMG, Crunch Base en Citi Research.

Het Business-to-Consumer (B2C) segment domineert de investeringen omdat hier de potentiële
winstmarges hoger liggen, fintech bedrijven inspelen op het veranderde (en veranderende)
gedrag van de consument en omdat B2C oplossingen op relatief snelle en goedkope wijze een
betere gebruikservaring kunnen geven aan consumenten. Business-to-Business (B2B) activiteiten
zijn minder gemakkelijk over te nemen door fintech-bedrijven, o.a. door de grotere aanpassing
van diensten en producten van de banken aan de wensen van hun zakelijke klanten en door de
grotere focus op veiligheid en risicoafweging van de zakelijke partners, waardoor de
omschakelingskosten hoger liggen. Een recente analyse van McKinsey (Dietz et al, 2016b) toont
ook aan dat de B2B- fintechbedrijven vaker partnerships aangaan met banken dan werkelijk met
hen te concurreren. Ze bieden vaak diensten aan banken of verbeteren processen in de
waardeketens van de banken. België is historisch gezien sterker in het B2B- en infrastructuurluik
van fintech, omdat ons land een lange voorgeschiedenis heeft in beveiliging en
marktinfrastructuur. Hierdoor zijn de nodige competenties aanwezig om in het B2B-fintech
verhaal te stappen. Ondanks de vele mogelijkheden en innovaties die nog voor het grijpen liggen
in dit domein, zijn vele starters in België toch vooral gericht op het B2C-verhaal (B NK, 2016).
Voor Europa beschikken we niet over concrete cijfers, maar in Noord-Amerika zou - ondanks alle
vernieuwingen- nog steeds maar 1 % van de inkomsten uit consumentenbankieren gemigreerd
zijn naar nieuwe digitale modellen (Citi GPS, 2016). Hoewel fintech bedrijven immers beschikken
over het voordeel van innovatie, zijn de bestaande financiële instellingen in Noord-Amerika (en
Europa) immers groter en beter ingebed in de samenleving. Ze stralen voor een groot deel van de
klanten ook nog steeds meer vertrouwen uit dan een klein fintech-bedrijf (B NK, 2016). Gezien de
recente groei van fintech investeringen, is het echter waarschijnlijk dat het kantelpunt voor de
echte verstoring van de bankactiviteiten in Noord-Amerika en Europa nog niet bereikt is (Citi GPS,
2016).
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In China is fintech het kantelpunt wel al voorbij; daar hebben de fintech bedrijven immers al een
gelijkaardig aantal klanten als de grootste banken van het land en wordt 96 % van alle online
verkopen afgehandeld zonder bank (Knowledge@Wharton, 2016). Daarnaast is het land ook de
grootste Peer-to-Peer lener en heeft het grootste e-commerce systeem in de wereld (in termen
van bruto goederenvolume). In China slaagden de fintech-bedrijven erin om zo snel te groeien
door een combinatie van verschillende factoren: (1) een hoge penetratie van internet en mobiele
internettoegang, (2) een uitgebreid e-commerce systeem gebaseerd op binnenlandse
internetbedrijven die hun eigen betalingssystemen uitwerkten, (3) een relatief onontwikkeld
bestaand consumentenbankieren netwerk en (4) een accommoderende regelgeving 43. Terwijl in
Europa en de VS (mobiel) internet ook sterk ontwikkeld zijn, hebben de lokale internetbedrijven
(nog) niet strategisch ingezet op betalingen/ fintech en zijn de consumentenbanken er veel beter
ontwikkeld en ingebed. Om competitief te blijven, moeten banken in Europa er dan ook voor
zorgen dat ze mee zijn in het innovatieverhaal voor de fintech-bedrijven erin slagen dezelfde
schaal te bereiken.

Grafiek 28 – Aantal bankkantoren neemt overal af
(aantal bankkantoren per 100000 inwoners)

Bron: Wereldbank.

Overal in Europa neemt het aantal bankkantoren per 100.000 inwoners af in de laatste jaren. In
België is dit echter een trend die zich reeds lange tijd voordoet: sinds 2004 neemt het aantal
bankkantoren per 100 000 inwoners immers onafgebroken af. Op tien jaar tijd is het met 30 %
afgenomen. Dit is een veel sterkere daling dan in de EU als geheel, waar slechts een daling van
3,5 % werd opgetekend. De vermindering van het aantal bankkantoren zette zich in de EU als
geheel ook maar in vanaf 2009. Toch vertoont België nog steeds het tweede hoogste aantal
kantoren per 100 000 inwoners van de getoonde landen; enkel Luxemburg gaat België voor.
43 Door een groot aantal faillissementen en schandalen werd de regelgeving omtrent fintech bedrijven in China in

2015 wel ingrijpend verstrengd; zo is de centrale bank nu verantwoordelijk voor het toezicht op online betalingen.
In België is de Nationale Bank verantwoordelijk voor het toezicht op de bedrijven die vallen onder de wet op
betalingsinstellingen en elektronisch geld van 21/12/2009. Louter betaling ondersteunende diensten vallen echter
niet onder deze wet, er is wel een wet in voorbereiding die deze wel zou bevatten.
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Gezien de specifieke functie van Luxemburg als financieel centrum, is dit echter een land dat
moeilijk vergelijkbaar is in internationale context. Toch neemt ook daar sinds 2004 het aantal
bankkantoren onafgebroken af. In welke mate de daling van het aantal bankkantoren te wijten is
aan de digitalisering, innovatie en de opkomst van fintech is echter niet duidelijk. Sinds 2004
gingen de banken immers eveneens door grote moeilijkheden in de nasleep van de financiële en
economische crisis in 2008, werden sommigen gered door de overheid, moesten ze voldoen aan
strengere regelgeving en stegen de bankenheffingen, wat een impact heeft op hun
kostenstructuur.

Grafiek 29 - Arbeidsvolume en werkgelegenheid in de financiële sector¹ dalen sterk sinds de
eeuwwisseling
(in duizenden personen en in duizenden uren)

Bron: INR.
¹ Opgelet: aantal werkzame personen betreft het aantal werkzame personen in de financiële dienstverlening,
exclusief verzekeringen en pensioenfondsen (tak 64 in NACEBEL classificatie A64), terwijl het arbeidsvolume is
uitgedrukt voor de financiële activiteiten en verzekeringen (Sector KK op NACEBEL niveau A38, omvat de takken 64,
65 en 66 op A64-niveau) omdat er geen gedetailleerdere gegevens beschikbaar waren.

Ook de werkgelegenheid en het arbeidsvolume in de financiële dienstverlening zijn reeds lange
tijd dalende. Voor de werkgelegenheid in de financiële dienstverlening exclusief verzekeringen en
pensioenfondsen is er data beschikbaar sinds 1995. De werkgelegenheid in de financiële
dienstverlening kromp in België al vanaf 2002 en het arbeidsvolume zelfs al vanaf 2001. Bij het
arbeidsvolume werd in 2007 wel een kortstondige heropleving opgetekend, maar sindsdien zette
de daling zich verder. Gedetailleerde data van de Europese Centrale Bank geven een overzicht van
het aantal werknemers in de kredietinstellingen. Dit laat ons toe om het verloop van de
werkgelegenheid in de Belgische banken te vergelijken met de andere Europese landen. De
werkgelegenheid in de kredietinstellingen in België daalt onafgebroken sinds 2001. Op
internationaal vlak is de werkgelegenheid in België het sterkst gedaald sinds 1997 ten opzichte
van de landen waarmee hier wordt vergeleken. De werkgelegenheid in de kredietinstellingen
vertoonde in Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Finland wel een sterkere daling
dan in België sinds de crisis. Opnieuw is het moeilijk aan te geven hoeveel van deze daling precies
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te wijten is aan de invloed van digitalisering op de bankensector en hoeveel van dat verlies
gerecupereerd werd in andere sectoren.

Grafiek 30 - Werkgelegenheid in kredietinstellingen daalt het sterkst in België sinds 1997
(in %)

Bron: ECB.

Aangezien banken met een lagere kantoordensiteit betere kost/inkomenratio’s vertonen, kan
ervan worden uitgegaan dat alle landen op termijn zullen evolueren naar de kantoordensiteit van
de noordse landen, waar het aantal kantoren per 100 000 inwoners het laagst ligt. Voor België zou
dit impliceren dat het aantal kantoren per 100 000 inwoners nog zou kunnen dalen met ongeveer
45 %. Voor het aantal werknemers verwacht Citi GPS (2016) een verdere daling, van ongeveer 2 %
per jaar sinds de crisis naar 3 % daling per jaar, vooral als gevolg van de verdere automatisering en
de sluiting van de kantoren. Kantoren en hun personeel zouden immers ongeveer 65 % uitmaken
van de totale kosten van een grotere bank en een groot deel van deze kosten zou kunnen worden
geëlimineerd door automatisering. Dit zou resulteren in een verdere daling van de
werkgelegenheid in de banksector met ongeveer 30 % tussen 2015 en 2025 (Citi GPS, 2016).
Natuurlijk blijven dit hypothetische voorspellingen, die met grote omzichtigheid geïnterpreteerd
moeten worden. Het is ook belangrijk om erop te wijzen dat de banken in de Benelux al hoge
productiviteitsniveaus vertonen, aangezien er een link is tussen het aantal klanten per voltijds
equivalent en de winstgevendheid van een bank (zie grafiek). De hogere loonkosten per eenheid
product zouden de banken in de Benelux misschien al hebben aangezet tot een hoger niveau van
automatisering en digitalisering, waardoor de werkgelegenheid in de toekomst een minder sterke
daling zal ondergaan dan verwacht in de andere Europese landen 44.

44 Zonder rekening te houden met het feit dat een deel van de personen die ontslaan worden in de kredietinstellingen

snel weer aan de slag zijn in andere banen.
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Grafiek 31 - Door hoge productiviteitsniveaus zou de impact op de werkgelegenheid in de
kredietinstellingen in de Benelux kleiner kunnen zijn
(verschillende winstmetingen, in duizenden $).

Bron: Citi GPS.

Langs de andere kant zullen banken, om mee te zijn met de innovatiegolf, meer moeten
investeren in IT, cyberveiligheid, automatisering en digitalisering. Lodge et al. (2015) schatten dat
de IT-investeringen van globale banken in 2015 ongeveer $200 miljard bedroegen en verwachtten
een verdere groei van ongeveer 2 % per jaar tot 2017. IT vertegenwoordigt nu reeds 10 à 15 %
van de totale kosten van een bank en dit neemt verder toe. Het is belangrijk te vermelden dat
deze investeringen in 2015 dus ongeveer tien maal zo groot waren als de investeringen in
fintechbedrijven, wat dit fenomeen toch in perspectief plaatst. Als gevolg van de innovaties
voortkomend uit de vooruitgang van de financiële technologie, zullen er ook nieuwe banen
ontstaan, die een deel van het banenverlies in de traditionelere bankactiviteiten kunnen
compenseren. Het takenpakket van een groot aantal banen zal eveneens wijzigen als gevolg van
de technologische ontwikkelingen, wat nieuwe vaardigheden vereist. De investeringen in
opleiding en bijscholing zullen dan ook moeten toenemen om ervoor te zorgen dat het personeel
dat aan de slag blijft, de vereiste vaardigheden verwerft om de technologische instrumenten op
de meest efficiënte manier te gebruiken.
Het is ten slotte ook belangrijk te wijzen op het belang van regelgeving en activisme, twee zaken
die het gebruik en de aanvaarding van technologie, automatisering en hun effect op de
werkgelegenheid. kunnen ondersteunen of ondergraven. Het recente verzet van de Brusselse
taxichauffeurs tegen Uber(Pop) met als einduitkomst een gerechtelijke veroordeling en de
opschorting van de dienst is een belangrijk voorbeeld van het effect van deze twee factoren.
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4.2.2.

Distributie en e-commerce

4.2.2.1. Belang van de handelssector
De handel is een cruciale economische sector, niet alleen door de rol die hij speelt, maar ook wat
het aantal werknemers betreft. Op Europees niveau vertegenwoordigt hij 15 % van de
ondernemingen en 18,6 miljoen werkenden (EC, 2014). In België stelt de bedrijfstak bijna 580 000
personen tewerk (of 12,7 % van de binnenlandse werkgelegenheid). Hij staat ook het dichtst bij
de burger en de consument in de waardeketen.
De handel in België is een zeer rijpe 45 bedrijfstak, vooral dan de grootdistributie, die tal van fusies
en herstructureringen achter de rug heeft. In alle landen wordt de sector nog steeds gekenmerkt
door een grote heterogeniteit, met name op het vlak van de omvang van de actoren. In de handel
zijn talloze zelfstandigen en eenmansvennootschappen actief, naast zeer grote ondernemingen.
Het aandeel werknemers aan de slag in de distributie loopt in België terug. In 2014
vertegenwoordigde de distributie minder dan 13 % van de binnenlandse werkgelegenheid (tegen
15 % in 1995). Deze bedrijfstak blijft evenwel de grootste werkgever van het land en telt ook meer
vrouwelijke werknemers en deeltijdwerkers dan de rest van de economie.
De werkgelegenheid liep in de bedrijfstak niet in dezelfde mate terug in de verschillende vormen
van de distributie: buurtsupermarkten, klassieke supermarkten, hypermarkten, hard discounters,
gespecialiseerde detailhandel zoals boekhandels, platenwinkels, of ook gespecialiseerde
grootwarenhuizen (meubelen, elektrische huishoudelijke apparaten, enz.).

1

Grafiek 32 - Distributie : aandeel in de werkgelegenheid en de toegevoegde waarde van de economie
(België, in %)

Bron: INR.
1
Sector ' Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen' in de indeling naar bedrijfstakken A38 (NACE
rev2).

45 Met rijp wordt bedoeld dat deze bedrijfstak bestaat uit een vrij stabiel aantal ondernemingen, waaronder veel grote

ondernemingen, met andere woorden een hoge concentratie op de markt. Fusies en overnames maken het
mogelijk de kosten te drukken en de productie-efficiëntie te verhogen. In sommige gevallen kunnen ze evenwel een
dubbelzinnig effect uitoefenen op de concurrentie, wat een controle op de fusie-activiteiten in België en in Europa
wettigt.
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De bedrijfstak distributie wordt gekenmerkt door een vrij lage zichtbare arbeidsproductiviteit. Het
aandeel van de distributie in de toegevoegde waarde is nog steeds kleiner dan haar aandeel in de
werkgelegenheid en hetzelfde geldt voor de toegevoegde waarde per persoon ten opzichte van
de gemiddelde productiviteit. In 2005 lag de productiviteit van de distributie in België ongeveer
5 % lager dan het gemiddelde van de economie, maar de laatste jaren neemt dit verschil af.
Aangezien de productiviteit van de detailhandel in de Verenigde Staten geringer is dan het
gemiddelde van de economie en dit verschil veel groter is dan in België, valt te verwachten dat
deze bedrijfstak in de Verenigde Staten sneller de stap naar de digitalisering zet. Deze
veranderingen komen onder meer tot uiting in een verschuiving van de distributie via traditionele
winkels, met een geringe arbeidsproductiviteit, naar onlineverkoop via ‘e-shops’, die veel een
hogere productiviteit laten optekenen.
De distributie heeft haar productiviteit opgevoerd via verschillende technologische innovaties
(nieuwe betaalmiddelen, self-scanning, systemen voor het beheer van klantentrouw, websites,
enz.). Een gedeelte van de innovatie is minder zichtbaar voor de consument: het betreft met
name de logistiek, de relaties tussen producenten en distributeurs, de ontwikkeling van
distributeursmerken en de betere benutting van klantengegevens.
Er bestaan twee ‘visies’ met betrekking tot de verwachte ontwikkeling van de sector: volgens de
eerste zou nagenoeg de volledige verkoop in de toekomst via digitale platformen verlopen en de
fysieke distributie grotendeels verdwijnen, terwijl volgens de andere de distributie zou worden
gedomineerd door immense gespecialiseerde grootwarenhuizen. Tevens wordt gewag gemaakt
van het ontstaan van hybride ‘bricks-and-clicks’, namelijk e-commerce-platformen, gekoppeld aan
fysieke showrooms.
Al deze formaten bestaan al. Ook de urbanisatiegraad, de vergrijzing van de bevolking, de
verkeersdrukte op de wegen en het wettelijk kader inzake de vestiging van handelszaken
beïnvloeden evenwel het distributielandschap en verklaren de verschillen tussen Europa en de
Verenigde Staten, een land dat vaak wordt beschouwd als toekomstmodel voor de distributie in
België 46.
4.2.2.2. Ontwikkeling van e-commerce
E-commerce in de meest strikte betekenis heeft betrekking op de verkoop van fysieke goederen
(zonder transformatie) aan consumenten. Experts zijn van oordeel dat e-commerce een
basisgegeven is voor de toekomstige ontwikkeling van de distributie. Toch mag de actuele
omvang ervan niet worden overschat. In de Verenigde Staten is het aandeel van de verkoop via ecommerce in de totale omzet van de sector tussen 2000 en 2014 toegenomen van 0,9 tot 6,4 % 47.
Hoewel de groei zeer aanzienlijk is, blijft het aandeel van de verkoop via e-commerce bescheiden.
De situatie verschilt echter naargelang het type producten. Voor muziek en video's beliep het
aandeel van e-commerce in de Verenigde Staten in 2014 reeds bijna 80 % van de totale omzet,
voor boeken en tijdschriften ruim 44 %, voor computers en software 33 % en voor spelen en
speelgoed bijna 30 %. Van huishoudtoestellen en elektronische apparaten, tot slot, werd in de
Verenigde Staten bijna een kwart via e-commerce verkocht.

46 De meeste ‘formats’ van winkels, zoals supermarkten (supermarket), buurtsupermarkten (convenience store),
grootwarenhuizen (department store) of gespecialiseerde distributeurs, zijn afkomstig uit de Verenigde Staten. De
hypermarkt is een Frans concept, terwijl de hard discounter zijn oorsprong vindt in Duitsland.
47 Diensten maken geen deel uit van dit cijfer. Vliegtuigtickets worden bijvoorbeeld niet beschouwd als fysieke
goederen, maar als diensten met een materieel aankoopbewijs.
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Grafiek 33 - Verloop van het aandeel van e-commerce volgens de goederencategorieën
(in %)

Bron: Horaçsu en Syverson (2015).

Dankzij de kwaliteit van de Amerikaanse gegevens en het feit dat deze statistieken beschikbaar
zijn sedert 1999, kan een model worden geraamd voor de verspreiding van e-commerce in de tijd.
Horaçsu en Syverson (2015) presenteren dergelijke ramingen voor zeven productcategorieën.
Volgens hun hypothesen (de spreiding zou een S-curve volgen en de verzadigingsparameter is 1,
ze gaan met andere woorden uit van de hypothese dat de volledige verkoop van deze producten
op termijn digitaal verloopt) zal de handel in muziek en video's volledig gedigitaliseerd zijn vanaf
2024. Vanaf dat ogenblik zou, met uitzondering van twee categorieën (enerzijds geneesmiddelen,
gezondheidsproducten en cosmetica en anderzijds voeding en drank) meer dan 50 % van de
onderzochte goederen verkocht worden via e-commerce. Vanaf 2031 zou dit aandeel 75 %
belopen.
Dergelijke voorspellingen blijven zeer speculatief. De verwachte tendensen zijn echter
onmiskenbaar en zullen een significant effect uitoefenen op de look and feel van het
aankoopgedrag van de consumenten en uiteindelijk ook op de openbare ruimte in de steden en
de winkelruimten. Terzelfder tijd zullen het werkgelegenheidsvolume in de detailhandel en de
beroepen in de distributiesector onvermijdelijk sterk veranderen tijdens de volgende vijftien jaar.
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4.2.2.3. E-commerce in ruime zin
Het begrip e-commerce is veel ruimer dan alleen maar de verkoop van goederen aan
consumenten via elektronische weg. Het omvat elke transactie voor de aan- of verkoop van
goederen of diensten die wordt gerealiseerd via een netwerk van computers, met behulp van
speciaal daarvoor ontwikkelde instrumenten 48.
E-commercetransacties worden gesloten tussen ondernemingen (B2B), maar ook tussen
ondernemingen en consumenten (B2C), tussen ondernemingen en overheden (B2G), tussen
particulieren (C2C), enz.
E-commerce verloopt niet uitsluitend via internet; het merendeel van de elektronische transacties
vindt plaats via gespecialiseerde platformen. Deze EDI-transacties (Electronic Data Interchange 49)
zijn typisch voor de e-commerce tussen ondernemingen. De verkopen via internet
vertegenwoordigen een kleiner aantal transacties en sommige daarvan hebben eveneens
betrekking op transacties tussen ondernemingen. De verkoop van ondernemingen aan
particulieren (B2C) is de meest dynamische component van e-commerce, wat te verklaren is
doordat het aantal huishoudens in het bezit van computers en aanverwante toestellen enorm is
toegenomen, net als, vooral tijdens de afgelopen jaren, het aantal smartphonebezitters.
Volgens de laatste beschikbare gegevens zou in de EU als geheel 17 % van de omzet van de
ondernemingen (uitgezonderd de financiële ondernemingen) via e-commerce worden
verwezenlijkt.

Grafiek 34 - Aandeel van e-commerce in de totale omzet
(in %, alle ondernemingen met minstens 10 werknemers, uitgezonderd financiële sector)

Bron: EC.

48 Zo valt een verkoop van een goed via een met de hand getypt e-mailbericht niet onder e-commerce, aangezien e-

mail geen instrument is dat uitsluitend bestemd is het voor het sluiten van aan- of verkooptransacties. Het speelt
voor de definitie ook geen rol of de betaling via elektronische weg verloopt of niet. Alleen de verwerking van de
aankoop- of verkooporder via specifieke elektronische instrumenten is relevant om te bepalen of de transactie
thuishoort onder e-commerce.
49 EDI is een technische norm die computers in staat stelt bestelbonnen of -bevestigingen door te sturen naar een
andere computer.
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Met deze indicator bevindt België 50 zich in de buurt van het Europese gemiddelde. In de noordse
landen, Ierland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland ligt het aandeel van e-commerce in de
omzet van de ondernemingen duidelijk hoger.
Het aandeel van e-commerce houdt verband met de omvang van de onderneming. In de EU15 als
gemiddelde realiseerden de grote ondernemingen (meer dan 250 personen) 24 % van hun omzet
via dit kanaal, terwijl dit aandeel 13 % beliep voor de middelgrote ondernemingen (van 50 tot 249
personen) en 6 % voor de kleine ondernemingen (hier de ondernemingen met 10 tot
49 personen). Landen met meer kmo's laten over het algemeen een minder goede score
optekenen dan economieën met een overwicht aan grote ondernemingen.
Voor de Verenigde Staten kan de waarde van e-commerce worden opgesplitst naar bedrijfstak. De
verwerkende nijverheid en de groothandel domineren de e-commerce in zeer sterke mate en
vertegenwoordigen 90 % van deze activiteit. De detailhandel is de kleinste component, maar ook
die met de sterkste groei tijdens de afgelopen jaren. In 2009 liet de e-commerce zowel in de
verwerkende nijverheid als in de groothandel een daling optekenen in absolute cijfers, als gevolg
van de economische en financiële crisis. De structuur van de e-commerce per bedrijfstak zou
vergelijkbaar zijn voor de Europese landen (OESO, 2015).

Grafiek 35 - Waarde van e-commerce volgens bedrijfstak in de Verenigde Staten
(in $ miljard)

Bron: US Census Bureau.

50 Voor deze indicator zijn er geen recentere gegevens beschikbaar voor BE dan 2012.
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4.2.2.4. E-commerce in België
Het aandeel van de elektronische verkopen (zonder btw) neemt in België sterk toe. Het is
gestegen van 13 % in 2013 tot 19 % in 2014 en tot 25,9 % in 2015. De via websites of apps
gerealiseerde verkopen zouden 4,1 % vertegenwoordigen in 2013, 7,2 % in 2014 en 8,6 % in 2015.
Werkgevers die e-commerce activiteiten wilden ontwikkelen waarvoor nachtarbeid (tussen 20 en
6 uur) noodzakelijk was, moesten tot februari 2016 een specifieke afwijking op het verbod op
nachtarbeid aanvragen of waren gedwongen het gedeelte distributie en logistiek van hun
activiteiten naar het buitenland te verplaatsen (met name naar Nederland).
In overleg met de sectoren keurde de federale regering een koninklijk besluit goed in het kader
van artikel 37 van de arbeidswet, teneinde nachtarbeid voor e-commerce-activiteiten mogelijk te
maken. Dit besluit werd gepubliceerd in het staatsblad en is van kracht sinds 28 maart 2016.
Het bepaalt dat werknemers van ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor
de zelfstandige kleinhandel (PC201), het Paritair Comité kleinhandel in voedingswaren (PC202),
het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken (PC311) en het Paritair Comité voor de
warenhuizen (PC312) 's nachts mogen worden ingezet voor alle activiteiten in verband met
elektronische handel, voor zover de aard van de werken of de activiteit dit rechtvaardigt.
Daartoe kunnen de sociale partners een collectieve arbeidsovereenkomst afsluiten op het niveau
van de onderneming (of van de sector) om arbeidsstelsels met nachtarbeid in te voeren (zonder
loontoeslag). Sedert de publicatie van het besluit werden dergelijk overeenkomsten nog niet
gesloten.
Comeos, de federatie van detailhandelszaken, houdt jaarlijks een enquête over e-commerce en
m-commerce (d.w. z. e-commerce via mobiele apparaten). Volgens de enquête van juni 2016
verklaarde 64 % van de Belgen in 2015 online gekocht te hebben. Maar een minderheid verricht
de transacties mobiel.
In 87 % van de gevallen schenkt de transactie voldoening. De voornaamste gerezen problemen
hebben te maken met de betaling (32 %), verkeerde informatie op de website van de verkoper
(30 %) en/of problemen met de levering (26 %).
Om het voor de bedrijven mogelijk te maken om deze technologieën optimaal in te zetten,
worden eveneens andere wetgevende initiatieven op poten gezet. Vanuit Europa worden deze
wetgevende initiatieven gesteund en wordt er een overkoepelende strategie opgezet om een
echte digitale interne markt te creëren. Het is uiterst belangrijk om de KMO’s mee te betrekken in
deze initiatieven. Ongeveer 97 % van de Belgische werkgevers stelt immers minder dan 50
werknemers te werk. Toch gaf in 2015 nog maar 24 % van de Belgische KMO’s (10-250
werknemers) aan hun waren online aan te prijzen. Hoewel dit beter was dan het Europese
gemiddelde (16 %), verkocht slechts 13 % van de Belgische KMO’s online buiten de eigen
landsgrenzen. In dit kader heeft de Europese wetgeving duidelijk nog een rol te spelen om
discriminerende online handelspraktijken op te heffen (vb. geoblocking 51) en de administratieve
last van de verschillende btw-systemen te vereenvoudigen.

4.2.3.

Platformeconomie

4.2.3.1. Definitie en context
De nieuwe technologieën hebben de opkomst van de platformeconomie mogelijk gemaakt. Die
wordt gedefinieerd als het geheel van economische activiteiten die dankzij een online
51 Geoblocking is het fenomeen waarbij internauten, afhankelijk van hun geografische locatie, verschillende toegang

krijgen tot de inhoud en diensten van bepaalde websites.
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intermediair, via een platform, worden verricht. De term omvat zeer verschillende realiteiten,
zoals de zogenoemde deelplatformen of collaboratieve platformen, waarbij het idee (althans bij
aanvang) van sociale relatie essentieel is, alsook de crowdworkingplatformen, waarbij een massa
anonieme werkendenwerkenden microtaken verrichten tegen vaak zeer geringe vergoedingen.
Tussen beide in ligt een ruime waaier aan mogelijkheden.
Hoewel het fenomeen nog maar een heel klein gedeelte van de totale werkgelegenheid
vertegenwoordigt, geniet het een toenemende belangstelling. Uit een studie van het CEPS 52 blijkt
dat in Europa 100 000 werkenden op de platformen actief zouden zijn (waarvan al 65 000 enkel
voor Uber), dat is maar 0,05 % van de werkgelegenheid in de EU. Die werkenden willen er over
het algemeen geen hoofdinkomen mee verdienen, maar veeleer een aanvullend inkomen, dat van
verscheidene platformen afkomstig kan zijn. Het moet worden beklemtoond dat het op het
ogenblik moeilijk is het verschijnsel werk op platformen cijfermatig uit te drukken, omdat er niet
voldoende betrouwbare gegevens zijn. De hierboven aangereikte ramingen moeten dan ook met
omzichtigheid worden geïnterpreteerd.
Er bestaan twee types platformen. Sommige platformen brengen een werkende (bijvoorbeeld een
freelancer) in contact met een opdrachtgever 53, terwijl andere een verkoper (of een verhuurder)
in contact brengen met een consument (‘peer-to-peer’ handel). In beide gevallen produceren de
platformen niets zelf, maar maken ze het menselijke werk en de activa van de consumenten te
gelde door hun activiteit. Ze creëren waarde door de interactie tussen de gebruikers te
vergemakkelijken.
4.2.3.2. Specifieke kenmerken van de platformeconomie
Een van de specifieke kenmerken van de platformeconomie is de instelling van een systeem van
beoordelingen die door de gebruikers zelf worden aangedragen. Het draagt bij tot de waarde van
het platform, terwijl het zelf het werk van de controle en de beoordeling van de diensten niet
moet verrichten. Dat stelsel van aanbevelingen maakt het mogelijk de ‘reputatie’ van de
dienstverleners te vestigen. Die aanbevelingssystemen zijn niet gebaseerd op professionele
criteria en zijn dus niet vrij van willekeurige meningen.
Dankzij de platformeconomie kunnen volkomen nieuwe vragen, of vragen die voordien nog niet
werden geformuleerd, in contact komen met een nieuw aanbod, waardoor onderbenutte
middelen beter kunnen worden benut, ongeacht of het arbeidstijd, woningen, gebruik van
wagens van particulieren of andere goederen betreft.
Voor de consumenten drukt het beroep op die platformen een mentaliteitswijziging uit. Het
principe van eigendom is niet meer essentieel en wordt losgelaten ten voordele van de
aanwending en de dienst. Met andere woorden, voortaan gaat het gebruik van het goed voor de
consument voor op het bezit ervan. Dat nieuwe concept vervaagt de grens tussen industrie en
diensten.
Een ander karakteristiek kenmerk van de platformeconomie is het ontbreken van een
contractueel kader. Enkel het activeren van een rekening op een website is vereist. Bij Uber,
bijvoorbeeld, is er geen arbeidsovereenkomst tussen de chauffeurs en het platform. Ze worden
enkel betaald wanneer ze ritten doen en zijn zelf verantwoordelijk voor hun pensioen en hun
sociale bescherming. De over het algemeen door de traditionele ondernemingen gedragen risico’s
worden afgewenteld op de werkenden. Dat (quasi) ontbreken van verantwoordelijkheid kenmerkt
52 De Groen W. P. en I. Maselli (2016), The Impact of the Collaborative Economy on the Labour Market, CEPS Special

Report 138/juni 2016.

53 Zoals de platformen van het type Uberpop, Taskrabbit of Upcounsel, die gebruikers (ondernemingen of

particulieren) en dienstverleners (namelijk werkenden, onder de vorm van freelancers of andere vormen van
zelfstandige arbeid) met elkaar in contact brengen. Op die platformen vermelden de dienstverleners bij hun
inschrijving hun expertise en ervaring.
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ook Airbnb, zowel op juridisch, contractueel of strafrechtelijk gebied. De activiteit van die
ondernemingen komt neer op het in contact brengen van vraag en aanbod. Voor sommige
soorten activiteiten kunnen de platformen dan ook worden gezien als concurrenten van de
uitzendbedrijven, die een soortgelijke intermediatiedienst verlenen, maar als werkgevers
onderworpen zijn aan veel strengere verplichtingen.
Hoewel ze zich enkel voorstellen als intermediairen, hebben die platformen vaak een ongekende
macht die hen in staat stelt de bezoldigingen te controleren, alsook de arbeidsorganisatie en wie
er al dan niet aan deelneemt. Sommige platformen slagen er zo in het gedrag van de gebruikers te
beheersen en te oriënteren, zoals Upwork, dat voordien forfaitaire vaste kosten van 10 % oplegde
en voortaan 20 % kosten aanrekent op de eerste 500 USD en 5 % boven 10 000 USD.
4.2.3.3. Werkwijze en impact op de traditionele arbeidsmarkt
Die nieuwe strategie, welke erin bestaat producent en consument met elkaar in contact te
brengen dankzij de nieuwe technologieën, kan een gevaar betekenen voor de traditionele
ondernemingen uit sommige bedrijfstakken (taxi, horeca, uitzendarbeid, enz.). In tegenstelling tot
de klassieke ondernemingen, moeten de platformen niet zwaar investeren, dragen weinig
productiekosten en hebben in verhouding tot hun waardering weinig personeel. Bij deze nieuwe
economische werkwijze is het niet meer van belang fysiek kapitaal te bezitten; het komt er vooral
op aan een belangrijk online netwerk op te zetten. Om op de markt te blijven, moeten
traditionele ondernemingen zich in de concurrentie met de platformen dan ook onderscheiden
door innovatieve diensten aan te bieden.
Dat nieuwe bedrijfsmodel werkt volgens een tweezijdige markt, die twee categorieën van
gebruikers omvat en een interactie met zich brengt om goederen en diensten uit te wisselen (bv.
Airbnb: de verhuurders en zij die accommodatie zoeken). Dat type van organisatie wordt
gekenmerkt door kruiselingse netwerkeffecten. Dat betekent dat de waarde van het platform
voor een gebruiker gecorreleerd is aan het aantal deelnemers aan de andere zijde van het
platform. In het kader van de digitalisering, kan het relatieve voordeel snel leiden tot het ontstaan
van een ‘superster’. Door het netwerkeffect kunnen de platformen zich ultradominant
positioneren (‘winner takes all’- mentaliteit). Door die situatie kan de eigenaar van het platform
zich een groot gedeelte van de door de gebruikers gegenereerde meerwaarde toe-eigenen. De
grote spelers hebben nagenoeg een monopoliepositie, met ‘captive customers’ en op een afstand
gehouden concurrenten.
In die context kan zich een concentratiebeweging voordoen, zoals al het geval is voor de
bemiddeling in het hotelwezen bijvoorbeeld. Op dat gebied hebben vier ondernemingen in de
Verenigde Staten 95 % van de online reismarkt in handen (de offline markt wordt trouwens zeer
klein).
4.2.3.4. Quid met de regelgeving van de platformen?
De nieuwe digitale vennootschappen halen de bestaande regels overhoop en creëren nieuwe
sociale codes. De overheid komt vaak tegenover een fait accompli te staan, te meer daar soms
een reglementaire asymmetrie wordt aangewend, wat een onrechtvaardige concurrentie tussen
het platform en de traditionele ondernemingen creëert.
Op Europees niveau is er geen gezamenlijk antwoord om het hoofd te bieden aan die platformen,
welke de modellen inzake regelgeving betreffende en bezoldiging van de werkenden beïnvloeden.
Zo werden tegen de onderneming Uber in verscheidene landen (België, Frankrijk) rechtsgedingen
aanhangig gemaakt, terwijl in andere landen met haar wordt samengewerkt (Estland).
Wat betreft de concurrentieregels en de regels betreffende de intellectuele eigendom, is het
moeilijk regelgeving op te stellen in de context van de platformeconomie en de mondialisering
van de markten. De overheid (met name de belastingdiensten) beschikken over weinig informatie
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over de reikwijdte van de activiteiten die via de platformen verlopen. De werkenden geven die
niet systematisch aan en de platformen evenmin. Volgens een studie uitgevoerd in Frankrijk door
het instituut Sofres geven maar 15 % van de werkenden van de platformen hun inkomen aan.
De ontwikkeling van de platformen doet het juridisch probleem van het onderscheid tussen
zelfstandige arbeid en gesalarieerde arbeid nog scherper rijzen. Op Uber bijvoorbeeld dragen de
chauffeurs de aan hun activiteit inherente risico’s zelf. Twee processen (class actions) in de
Verenigde Staten hebben trouwens geleid tot de erkenning van het statuut van werknemer voor
die chauffeurs. In België zijn de Uber-chauffeurs volgens de RSZ, luidens de nationale wetgeving,
echter zelfstandigen, net als de meeste klassieke taxichauffeurs.
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5. ONTWIKKELINGEN IN DE WERKING VAN DE ARBEIDSMARKT
5.1. Arbeidsorganisatie en ontwikkeling van de statuten
De digitalisering houdt kansen in voor de arbeidsmarkt en biedt een grote vrijheid aan de
werkenden die zich ervoor engageren. Indien ze als zelfstandige (freelancer) te werk gaan vallen ze
echter niet onder het voor de loontrekkenden geldende arbeidsrecht. Deze werkenden kunnen hun
werk zeer flexibel organiseren. Ze maken ook, net als de traditionele zelfstandigen, gewag van
moeilijkheden, zoals de permanente zoektocht naar nieuwe opdrachten en de concurrentie om de
laagste prijs te bieden. Sommigen van hen zijn actief in bijberoep, naast een traditionele baan als
loontrekkende. Die opdrachten leveren hen de mogelijkheid te verdienen bijkomend inkomen.
Opdat de arbeidsbescherming, sociale zekerheid en collectieve vertegenwoordiging die werkenden
zou dekken, moet het arbeidsrecht, dat werd opgemaakt op basis van de traditionele loonarbeid,
worden aangepast om beter de niet-standaard arbeidsvormen in aanmerking te nemen (bijberoep,
freelance, telewerk, enz.). Voorts dienen alle fundamentele rechten te worden gewaarborgd, zoals
de non-discriminatie, de vrijheid van vereniging, maar ook, in het licht van de toenemende
digitalisering, het recht om niet online te zijn. Hoewel het arbeidsrecht nood heeft aan
amendementen om die nieuwigheden erin op te nemen, moet een overdreven versnippering van
het wettelijke kader worden vermeden. Bovendien is het onontbeerlijk de belastingwetgeving na
te leven om de houdbaarheid van ons systeem van sociale bescherming en de financiering van de
diensten aan de gemeenschap te verzekeren. Ten slotte vereist de ontwikkeling van de
platformeconomie dat een gezonde concurrentie tussen de economische actoren wordt
gegarandeerd. In dat kader is de mondiale aard van de digitalisering een echte uitdaging.

De digitalisering wijzigt de traditionele organisatie van de arbeidsmarkt ingrijpend door de
eenheden van tijd, plaats en handeling te hertekenen en door bij te dragen tot de opkomst van
nieuwe productieprocessen, andere actoren en innoverende arbeidsovereenkomsten (toename
van de arbeidsstelsels, statuten en contractualiseringswijzen).
In dat verband kunnen de ondernemingen worden ingedeeld naar, enerzijds, de traditionele
ondernemingen en, anderzijds, de ‘digital natives’. Traditionele bedrijven proberen de nieuwe
technologieën in hun activiteiten te integreren, terwijl de laatstgenoemde ontstaan zijn vanuit de
digitale wereld, zodat hun werking afwijkt van het klassieke model. Deze bedrijven zijn flexibeler
en reageren sterker op technologische ontwikkelingen. Hun flexibiliteit heeft zowel te maken met
de organisatie van de arbeidstijd als met de gezagsrelaties tussen werkgever en werknemer.
Voor bepaalde waarnemers maakt digitalisering het mogelijk een deeleconomie te ontwikkelen
die berust op ethische en coöperatieve principes en op het wederkerigheidsbeginsel. Door het
aantal hinderpalen van de klassieke economie te verminderen (via een betere uitwisseling van
informatie, het wegnemen van geografische afstanden, een verlaging van de kosten, enz.),
verbetert ze het gebruik van de hulpbronnen door werkenden en particulieren en leidt ze tot
performantere en beter aan de vraag aangepaste diensten. Zo bevordert ‘open source’-software,
die nieuwe hulpbronnen vrij ter beschikking stelt van een groot aantal ondernemingen en
individuen, door zijn mondiale draagwijdte de productiviteit van de hele economie.
Nieuwe technologieën hebben geleid tot de opkomst van platformen voor werk op aanvraag die
een opdrachtgever in contact brengen met een zelfstandige die ingaat op aanbiedingen van
projecten. Er zijn platformen voor diensten, freelance en microproductie, waar elke werkenden
een deel van een groot project uitvoert, zodat de traditionele werktijd wegvalt. Zo kan
bijvoorbeeld worden gewezen op de bedrijven imec en iMinds, die tal van onderzoekers uit
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verscheidene landen bijeen brengen en partnerschappen oprichten met zowel ondernemingen als
universiteiten.
Digitalisering zou de werknemer ook emanciperen, via een loopbaanbeheer, vernieuwende
leerervaringen, een toegenomen mobiliteit en een voortdurende mogelijkheid om op de markt te
komen of deze te verlaten. Het staat de werknemer vrij zijn diensten tegelijkertijd aan meerdere
opdrachtgevers aan te bieden volgens de voorwaarden die hem passen. Het is ook een middel om
zijn inkomen te verhogen, samen met een klassieke arbeidsovereenkomst (ter aanvulling van een
overeenkomst als voltijd- of deeltijdwerker).
Digitale platformen vormen voor sommigen ook een toegangspoort tot de arbeidsmarkt, omdat
klassieke banen (arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde duur) voor hen moeilijk toegankelijk
zijn. Dat geldt met name voor jongeren zonder beroepservaring en laaggeschoolden.
Voor anderen verandert digitalisering de arbeidsmarkt door enerzijds de ratio van de stabiele
banen tegenover de precaire banen en anderzijds de verhouding tussen hooggeschoolde en
middengeschoolde en laaggeschoolde banen te wijzigen (zie hoofdstuk 2 van dit verslag voor
meer details over de polarisatie van arbeid die samenhangt met de digitalisering). Dit zou kunnen
leiden tot het ontstaan van een arbeidsmarkt met twee snelheden waarin bepaalde tijdelijke
werknemers niet over dezelfde onderhandelingsmogelijkheden beschikken als de werknemers
met een vaste arbeidsovereenkomst.
Hoewel klassieke loonarbeid de meest ingeburgerde vorm van werkgelegenheid blijft, neemt het
aantal nieuwe arbeidsvormen daadwerkelijk steeds toe. Voor eenzelfde individu volgen die
arbeidsvormen elkaar op of overlappen ze elkaar zelfs gedurende de hele loopbaan. Zo zijn er
steeds meer personen die verscheidene activiteiten cumuleren, werkenden met het statuut van
ondernemer, zelfstandigen in hoofd- of bijberoep, freelancers, werknemers met een tijdelijke
arbeidsovereenkomst, uitzendkrachten, deeltijdwerkers, ...
Het succes van die arbeidsvormen houdt verband met meerdere factoren: de economische crisis
en de problemen voor nieuwkomers om op de traditionele arbeidsmarkt ingeschakeld te raken,
de hervormingen van de werkloosheidsverzekering, de toelating om inkomen en pensioen te
cumuleren, de vervrouwelijking van de arbeidsmarkt, de faciliteiten die het statuut van bijberoep
biedt, enz. Die ontwikkeling wordt ook deels bevorderd door de digitalisering omdat ze
grotendeels gebaseerd is op die ongestandaardiseerde vormen van arbeidsovereenkomsten.
Aan de hand van de statistische gegevens is het echter niet mogelijk uit te maken welk deel van
de toename van die arbeidsvormen voortvloeit uit de digitalisering. De hierna toegelichte
ontwikkelingen resulteren dus uit een combinatie van diverse factoren en kunnen niet enkel aan
de digitale revolutie worden toegeschreven.
In het Verslag 2015 van de HRW was gebleken dat steeds meer werknemers voor dat soort
statuten kozen. Tussen 2005 en 2014 steeg het aantal zelfstandigen in hoofdberoep met 9 %,
terwijl het aantal personen die een zelfstandige activiteit in bijberoep uitoefenden, tijdens
dezelfde periode met 37 % toenam. Deze toename werd geschraagd door de vervrouwelijking van
het statuut.
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Grafiek 36 – Zelfstandigen volgens de aard van de activiteit
(2005-2014, in duizenden personen)

Bron: RSVZ.

De freelancers, een ingeburgerd statuut bij de werknemers in de digitale sector, beschikken niet
over een specifiek statuut in het Belgisch recht. Ze kunnen zelfstandig ofondernemer zijn, en
actief zijn in hoofd- of bijberoep. De freelancer staat niet onder het gezag van een opdrachtgever.
Hij beschikt over een grote vrijheid om het verloop van zijn opdracht en zijn werktijden te
bepalen, hoewel die vrijheid soms kan wegen op het evenwicht tussen werk en privéleven en kan
worden tegengewerkt door meer onzekerheid of zelfs een grotere kwetsbaarheid. Voor de
werkgever biedt freelancewerk meer flexibiliteit tegen lagere kosten. Voor freelancers bestemde
websites stellen deze in staat hun diensten aan te bieden en het wereldwijde aanbod van
opdrachten te raadplegen (zie ook paragraaf 1.3).
Uit een studie van Vandorpe (2015) voor UNIZO is gebleken dat het vinden van nieuwe
opdrachten voor freelancers het grootste probleem vormt (50 % maakte zich hier zorgen over).
De respondenten van de desbetreffende enquête worstelden ook met opdrachtgevers die steeds
goedkopere tarieven eisten (37 % ervoer dit als problematisch). De combinatie werk-privéleven
baarde 36 % van de freelancers zorgen, net als de door de overheid opgelegde administratieve
lasten (30 % van de freelancers). Ten slotte was ook het tijdig betalen van facturen voor ongeveer
een kwart van de freelancers in Vlaanderen problematisch (23 %).
Het verschijnsel komt in de Verenigde Staten veel meer voor dan bij ons. In 2014 en 2015 gaven
de Freelancers Union en Upwork de opdracht om een studie uit te voeren naar de omvang van
freelancing in de VS (Edelman Berland, 2014 en 2015) 54. Op basis hiervan zou 34 % van de
werkenden ouder dan 18 jaar in de VS freelancewerk hebben verricht in 2015. 60 % van de
personen die freelance werkten, zei hier bewust voor te hebben gekozen. Van de ondervraagde
freelancers meldde 51 % werk te hebben gevonden op het internet (Edelman Berland, 2015).
Personen zonder werkgever (ofwel bedrijfseigenaren zonder werknemers die daarnaast freelance
werk doen ofwel personen die enkel freelancen) vormden ongeveer 36 % van de personen die in
2015 freelancewerk hebben uitgevoerd in de VS. 25 % van de freelancers bestond uit personen
die een traditionele baan uitoefenden voor een werkgever, maar daarnaast nog freelance
54 De enquête werd gehouden bij 7 107 personen en er werd gezorgd voor een representatieve steekproef.
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opdrachten aanvaardden. Zij freelancen dus als bijberoep. 26 % van de freelancers had
verschillende inkomensbronnen, door verscheidene traditionele banen te combineren met
freelanceopdrachten en het verhuren van een kamer via Airbnb. 9 % van de freelancers had een
traditionele baan van bepaalde duur bij één werkgever, en voerde daarnaast freelanceopdrachten
uit. De kleinste groep werd gevormd door de freelance bedrijfseigenaars (5 %). Deze staan aan
het hoofd van kleine bedrijven met 1 tot 5 werknemers, maar beschouwen zichzelf tegelijkertijd
als freelancers omdat ze specifieke projecten in opdracht uitvoeren die niet noodzakelijk verband
houden met hun activiteit als bedrijfsleider (Edelman Berland, 2015).
Volgens Chew Kuek et al.(2015) zijn er hoofdzakelijk financiële redenen om online werk te doen:
bij de meeste microwerkers is het een aanvullende inkomstenbron, bij ongeveer de helft van de
online freelancers is het zelfs hun enige bron van inkomen. Daarnaast stelde twee derde van de
freelancers dat freelancen hun de mogelijkheid biedt om op ongeacht welke plek te werken, en
een derde dat ze konden verhuizen dankzij de flexibiliteit die freelancen aanbiedt (Edelman
Berland, 2015). Van de niet freelancende personen in de studie van Edelman Berland (2015),
beweerde 75 % wel open te staan voor freelance werk buiten hun hoofdberoep om meer geld te
verdienen, indien dit werk beschikbaar was. Verrassend genoeg deelden de meeste freelancers
(60 %) die hun traditionele baan opgaven, mee nu meer te verdienen als freelancer; 78 % van hen
stelde dat dit zelfs binnen het jaar het geval was (Edelman Berland, 2015). Deze statistiek wordt
genuanceerd in Chew Kuek et al. (2015), die erop wijzen dat de verloning sterk afhangt van het
type werk en de gevraagde inzet. In een eerdere studie uit 2012, die 1 500 freelancers bevroeg,
meldde bovendien slechts 38 % meer te verdienen als freelancer dan in een voorgaande job als
werknemer in hetzelfde werkveld (Gandia, 2012). Afgezien van het inkomensaspect vonden de
online werkenden ook dat het werk hen de mogelijkheid biedt om zich professioneel verder te
ontwikkelen en nieuwe vaardigheden aan te leren of bestaande vaardigheden aan te scherpen
(Chew Kuek et al., 2015). In 2012 ging 58 % van de ondervraagde freelancers (online en
traditionele) bovendien akkoord met de stelling dat freelancen hen meer werkzekerheid bood dan
werken voor een werkgever (Gandia, 2012). 90 % van de freelancers voelde zich ook gelukkiger als
freelancer dan als werknemer (Gandia, 2012).
De platformen geven meerdere werknemers van overal ter wereld de gelegenheid samen te
werken aan eenzelfde opdracht, waarbij ieder van hen een vooraf bepaalde taak uitvoert
(principe van de microtaken). Naargelang van de context is er sprake van coöperatief werk,
gedeeld werk, occasioneel werk, mobiel werk of crowdworking, dus van een ‘open uitbesteding
van het werk’ (Valenduc en Vendramin, 2016). Vaak wordt niet het volledige project uitbesteed
en online op het platform geplaatst, maar slechts bepaalde delen ervan. Deze organisatie van het
werk (verdeling van een complex project in verscheidene taken), die veel voorkomt bij
computerprogrammeurs, wordt nu via de platformen veralgemeend tot andere vakgebieden.
Voor die auteurs maakt crowdworking het mogelijk de informele economie te formaliseren. Dat
soort arbeid wordt vaak verricht door jonge en relatief laaggeschoolde werknemers die op zoek
zijn naar een aanvullend inkomen. Er rijzen vragen rond de kwaliteit van het werk, omdat de
lonen vaak zeer laag liggen en de taken repetitief zijn en weinig variatie vertonen. Soms wordt er
gesproken over de ‘dwangarbeiders van de digitale economie’, waarbij wordt verwezen naar de
massa laaggeschoolde werknemers die de gegevens van de reuzen van het web coderen,
rangschikken, filteren en controleren. Met oproepwerk (van het type ‘zero hour’-contracten zoals
die bestaan in Groot-Brittannië, Ierland of Nederland) wordt dan weer bedoeld dat
arbeidskrachten ‘just in time’ of ‘just in case of’ worden ingezet. Die overeenkomsten worden
doorgaans gesloten met jonge, zeer flexibele vrouwen die in zeer ruime mate beschikbaar zijn
maar slechts een variabel loon ontvangen, een geringe werkzekerheid hebben en weinig
voldoening halen uit hun werk. De digitale werknemer wordt dan in dienst genomen met een
arbeidsovereenkomst op zeer korte termijn of voor de opdracht. Sinds 2005 is het relatieve
aandeel van de arbeidsovereenkomsten op korte termijn (minder dan een jaar) gestegen van 75 %
tot 82 % in 2015. Dat van de arbeidsovereenkomsten op zeer korte termijn, zijnde voor
3 maanden of minder, nam toe van 31 % tot 36 %. Jongeren werken veel vaker tijdelijk.
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Grafiek 37 – Tijdelijke overeenkomsten naar duur van de arbeidsovereenkomst
(2005-2015, in % van het totaal)

Bron: EC.

De schijnbare vrijheid van de werkenden van de platformen kan ook samengaan met een
instabiele beroepssituatie en een grote onzekerheid, en zelfs met armoede terwijl ze werken. De
traditionele bescherming van de loontrekkenden via een collectieve vertegenwoordiging is
moeilijk toepasbaar op die nieuwe arbeidsvormen. Die werkenden raken soms geïsoleerd in een
ongelijke machtsverhouding, waarbij ze economisch afhankelijk zijn zonder juridisch
ondergeschikt te zijn aan een werkgever. In de huidige regelgeving worden die nieuwe
arbeidsvormen slechts gedeeltelijk in aanmerking genomen, wat een risico vormt voor de
efficiëntie en de houdbaarheid van de bestaande arbeidsmarktinstituties (sociale zekerheid,
arbeidsrecht, vakbondsorganisaties, overheidsdiensten, enz.) en doet de vraag rijzen over welke
minimale garanties die werkenden kunnen beschikken (inzake lonen, werkzekerheid,
arbeidsomstandigheden, sociale bescherming, toegang tot opleiding, huisvesting en krediet, enz.).
Voor de nieuwkomers of de personen die opnieuw aan het werk willen gaan, kunnen die
arbeidsvormen een vlottere toegang tot de arbeidsmarkt vormen dan de klassieke loonarbeid
(arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde duur), waar de concurrentie met ervaren werknemers
heviger is. De aanhoudende instabiliteit die voortvloeit uit het toenemende aantal precaire
arbeidsovereenkomsten, doet echter vragen rijzen. Deze situatie treft vooral de jongeren en de
laaggeschoolden, wat hun beroepstraject bemoeilijkt en hun rechten op sociale bescherming
aantast. Terwijl mobiliteit een vrijwillige keuze zou kunnen zijn die tot een professionele
vooruitgang leidt, is het mogelijk dat ze in het digitale tijdperk wordt ondergaan. Ook hiervoor kan
zeker een onderscheid worden gemaakt tussen laaggeschoolde en hooggeschoolde werknemers.
Deze laatsten kunnen doelbewust voor die statuten kiezen omdat ze flexibiliteit bieden en extra
loon. Dat terwijl de eerstgenoemden, die worden geconfronteerd met een scherpe concurrentie,
over een zwakkere onderhandelingspositie beschikken en zich moeten onderwerpen aan de door
hun opdrachtgevers opgelegde voorwaarden (met name inzake loon en arbeidsvoorwaarden). De
economische crisis heeft dat verschijnsel zeker versterkt. Als gevolg van de digitalisering hebben
zij immers te kampen met een mondiale en niet langer lokale concurrentie.
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De digitalisering verkleint het onderscheid tussen beroeps- en gezinsleven, omdat ze het mogelijk
maakt op elk ogenblik bereikbaar te zijn (toename van de afwijkende en variabele werktijden).
Telewerk past in die trend, door de mogelijkheid om thuis te werken. In België is het aandeel van
de werknemers die aangeven dat ze soms of gewoonlijk thuiswerken, sinds het begin van de
jaren 2000 fors gestegen. Via telewerk organiseert de werknemer zijn werktijd op een meer
flexibele en zelfstandige wijze; hij bespaart op vervoer en kan gemakkelijker het beroeps- en
gezinsleven combineren. Volgens Valenduc en Vendramin omvatten de werknemers in de nieuwe
arbeidsvormen ook zogenoemde ‘nomaden’. Dit zijn werknemers, loontrekkenden of
zelfstandigen, die niet meer de lokalen van hun werkgever (of hun eigen lokalen) als belangrijkste
werkplek hebben en die intensief gebruikmaken van die nieuwe technologieën. Deze arbeidsvorm
zou kunnen worden beschouwd als een variant van telewerk zonder vaste werkplek. Die
werknemers zouden meestal geschoolde mannelijke dertigers zijn. Om ervoor te zorgen dat die
werknemers zich minder geïsoleerd voelen, worden mogelijkheden om samen te werken en
co-workingruimtes ontwikkeld.
Nieuwe technologieën kunnen ook oneerlijke concurrentie, in de economische zin van de term,
teweegbrengen. Dat is het geval wanneer particulieren goederen en diensten aanbieden naast
beroepsbeoefenaren die onderworpen zijn aan zwaardere eisen inzake belastingen, sociale
bescherming, verplichte kwalificaties en diverse reglementeringen. Een deel van hun
beroepsactiviteiten zou dan ook kunnen lijden onder het aanbod van particulieren (bv.: huidig
debat over het aanbod van Airbnb). Bovendien dreigt dit de belastingontvangsten uit te hollen,
wat de houdbaarheid van ons systeem van sociale bescherming en diensten aan de gemeenschap
in gevaar brengt. Zelfs wanneer de dienstverlener een beroepsbeoefenaar is, kan er oneerlijke
concurrentie blijven bestaan indien de regelgeving niet op dezelfde wijze wordt toegepast (bv.
chauffeurs van Uber en taxibestuurders). Volgens hun tegenstanders zou het succes van de
platformen en van de nieuwe actoren in de digitale economie vooral toe te schrijven zijn aan het
feit dat ze in staat zijn de nieuwe technologieën te benutten om de geldende fiscale en sociale
regels te omzeilen.
De wetgeving bevat enkele beschermingsmaatregelen, onder meer door te bepalen dat een
marktdeelnemer die regelmatig en herhaaldelijk op een platform winstgevende activiteiten
uitoefent, moet worden beschouwd als een beroepsbeoefenaar. Sommige platformen leggen zelf
grenzen op aan hun gebruikers (beperking van de winst, systeem om valse particulieren op te
sporen). Binnen de FOD Financiën is het BISC (Belgian internet service center) een in 2011
opgerichte eenheid van de Algemene administratie Fraudebestrijding die verdachte websites en
frauduleuze handel opspoort op het internet. Sinds medio 2015 tracht die dienst informatie te
zoeken en te verzamelen over de gebruikers van platformen als Airbnb. Momenteel werd in dat
verband nog geen enkele actie ondernomen. In april 2016 kondigde de regering aan dat ze een
belasting op de platformen van de deeleconomie ging invoeren, door de inkomsten van de
dienstverleners van de platformen te belasten (kabinet van minister De Croo). De mondiale aard
van de digitale arbeidsmarkt maakt het echter moeilijk deze te controleren en reglementeren
vanuit een afzonderlijk land.
In België hebben de sociale partners, in het kader van de wet ‘Werkbaar werk - Wendbaar werk’,
beraadslaagd over een hervorming van het arbeidsrecht om rekening te houden met de nieuwe
organisatiemodellen op de arbeidsmarkt. Die gedachtewisselingen worden ingegeven door de
behoefte om de flexibiliteit van de werktijd te verhogen. Daaruit blijkt dat werk op maat gepaard
moet gaan met een aanpassing van het huidige wettelijke kader, door enerzijds de bestaande
regels op een innoverende manier toe te passen en anderzijds nieuwe wettelijke stelsels op te
zetten. Er is onder meer sprake van loopbaansparen, de reglementering van de arbeidsduur en
het presteren van overuren, het werken zonder vaste werkplek of werktijd, de invoering van een
wettelijk stelsel voor telewerken, een inventaris van de verschillende soorten verlof, de mobiliteit,
een wettelijk kader voor freelancers, en flexibele en tijdelijke arbeidsovereenkomsten
(uitzendcontract voor onbepaalde duur, enz.).
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5.2. Digitalisering en sociale dialoog

De voornaamste vormen van arbeidsorganisatie in de private sector zijn de gesalarieerde
werkgelegenheid en de zelfstandige werkgelegenheid.
Het is zeer waarschijnlijk dat het aandeel van de zelfstandige werkgelegenheid zal blijven
toenemen door de impact van de digitalisering en met name de opkomst van de online platformen.
De gesalarieerde werkgelegenheid bestaat echter om goede redenen (aanzienlijke investeringen,
...), zodat er geen sprake van is dat die wijze van arbeidsorganisatie zou verdwijnen.
Voor bepaalde waarnemers zou de zelfstandige werkgelegenheid die dankzij de digitalisering
ontstaat, vaak van hybride aard zijn. De werkende is bijvoorbeeld, in het kader van de platformen,
juridisch onafhankelijk maar soms economisch afhankelijk. Sommigen pleiten voor de creatie van
een specifiek statuut. Anderen zijn van oordeel dat de huidige statuten van loontrekkende en
zelfstandige volstaan.
Het is in ieder geval niet raadzaam het aantal specifieke gevallen te vermeerderen, door nieuwe
statuten in te voeren die snel achterhaald zouden kunnen blijken. Veeleer dient het bestaande
sociaal recht, dat vanouds vooral afgestemd is op de loontrekkenden, te worden aangepast.
De nationale initiatieven inzake een gemeenschappelijke basis van rechten gelinkt aan de activiteit
moeten in elk geval aansluiten bij de Europese ontwikkelingen.
De onjuiste indeling loontrekkende/zelfstandige heeft een effect op de sociale bescherming van de
werkende, maar leidt ook tot een verlies aan fiscale en parafiscale ontvangsten voor de Staat. Dit
punt staat in de meeste geavanceerde landen duidelijk op de agenda van de autoriteiten bevoegd
voor de werkgelegenheid, en wordt des te belangrijker naarmate het digitale aandeel in de
economie toeneemt.
De sociale partners moeten die nieuwe uitdagingen aanpakken en hebben een rol te spelen in het
aansturen van die veranderingen.

5.2.1.

Zelfstandige werkgelegenheid wint aan belang

De voornaamste vormen van arbeidsorganisatie in de private sector zijn de gesalarieerde en de
zelfstandige werkgelegenheid. Zoals in de vorige paragraaf werd vermeld, werd de zelfstandige
arbeid de afgelopen jaren belangrijker in België.
Het lijkt zeer waarschijnlijk dat het aandeel van de zelfstandige werkgelegenheid zal blijven
toenemen door de impact van de digitalisering. Naast de in de Verenigde Staten en de
Angelsaksische landen reeds opgetekende tendensen zijn er ten minste drie factoren die doen
vermoeden dat die ontwikkeling zich ook zal voortzetten in de andere geavanceerde landen,
waaronder België.
Ten eerste maakt de opkomst van de platformen (zie ook paragraaf 4.3) het zeer gemakkelijk te
bemiddelen tussen een dienstverlener en de opdrachtgever. Taken zoals marktonderzoek en
marketing worden vergemakkelijkt, zodat voor bepaalde werkzaamheden een beroep kan worden
gedaan op verscheidene kleine organisaties, zoals een zelfstandige of een eenmanszaak, in plaats
van op traditionele bedrijven.
Ten tweede vergemakkelijkt digitalisering de verdeling van projecten in microtaken, waarvan
sommige gemakkelijk kunnen worden uitbesteed en uitgevoerd door zelfstandige dienstverleners.
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Ten derde maken de platformen en hun beoordelingssystemen het mogelijk een reputatie op te
bouwen. Voorheen was het moeilijk een door een groot publiek erkend betrouwbaarheidsimago
op te bouwen en verliep dit proces traditioneel via de creatie en promotie van merken, wat in de
praktijk enkel mogelijk was voor ondernemingen met een bepaalde omvang.
De institutie van de gesalarieerde werkgelegenheid zal echter nooit verdwijnen, zelfs niet door de
digitale revolutie. Loonarbeid is immers om verschillende redenen gerechtvaardigd:
-

-

In tal van bedrijfstakken vallen de investeringen die nodig zijn om de activiteit uit te oefenen,
te hoog uit voor de werkende alleen (of een groep van werkenden);
één persoon wil niet alle risico's dragen die verbonden zijn aan de activiteit en de
overeenstemmende investeringen (risico's in ruime zin, inclusief die inzake arbeidstijd en
stress). Dat is een van de redenen waarom personen van wie het beroep beperkte
investeringen vergt toch kiezen voor een statuut van loontrekkende (bijvoorbeeld huisartsen,
tandartsen, loontrekkende juristen, enz.);
de individuele voorkeuren van de werknemer spelen eveneens een rol: risicobereidheid en
autonomie, of daarentegen vrees voor een zeker isolement en het niet-uitwisselen van
ervaring, die vaak gepaard gaan met een zelfstandige activiteit;
het industrieel proces behelst vertrouwelijke aspecten (fabricagegeheim, enz.), waardoor de
werkgever eist dat hij alleen zijn werknemer mag inzetten (clausule die verbiedt om
tegelijkertijd meerdere werkgevers te hebben, niet-concurrentieclausule);
indien het fabricageproces ploegenarbeid vergt of indien de productiviteit van de werknemer
niet individueel meetbaar is, kan het hebben van verscheidene werkgevers veel
moeilijkheden opleveren voor de werknemer (en de werkgevers), omdat er conflicten
kunnen ontstaan op het vlak van tijdsindeling en tempo waarin de taken worden uitgevoerd.
De klassieke oplossing van loonarbeid met één enkele werkgever is de gemakkelijkste.

De technologie kan in sommige gevallen het omgekeerde in de hand werken, namelijk
zelfstandige activiteiten vervangen door loonarbeid. In de transportsector, bijvoorbeeld, zijn de
chauffeurs vaak 55 ook de eigenaars van hun vrachtwagen. Het lijkt a priori veel efficiënter dat de
onderneming de aankoop van de voertuigen en het onderhoud ervan voor haar rekening neemt.
Transportbedrijven maken echter vaak van dat systeem van chauffeur-eigenaar gebruik omdat er
een moreel risico bestaat: de werkgevers kunnen niet zien hoe de chauffeurs met hun
vrachtwagen omspringen. Een chauffeur-eigenaar is natuurlijk veel sterker geneigd zijn materiaal
goed te onderhouden. Door de opkomst van de digitalisering en de informatica is dat probleem
van asymmetrische informatie tussen werkgever en chauffeurs evenwel fors verminderd. Dankzij
nieuwe technologische middelen kan de monitoring ononderbroken en op afstand plaatsvinden,
zodat er minder redenen zijn om te werken met chauffeurs/eigenaars en niet met
loontrekkenden die het aan de onderneming toebehorende materiaal gebruiken.

5.2.2.

Een hybride statuut van zelfstandige?

De digitalisering creëert nieuwe arbeidsvormen. Volgens sommigen is dat niet noodzakelijkerwijs
zelfstandig werk in de klassieke zin, maar veeleer een hybride vorm van arbeid.
De meest bekende regel in het sociaal recht stelt dat er een arbeidsovereenkomst (en dus een
statuut van loontrekkende) ontstaat zodra er sprake is van een band van ondergeschiktheid,
ongeacht of hiervoor een expliciet document, de zogeheten ‘arbeidsovereenkomst’, bestaat of
dat een vergoeding op regelmatige basis, het ‘loon’ genoemd, wordt uitbetaald. Die relatie van
ondergeschiktheid moet worden beoordeeld volgens precieze (juridische) criteria (mate van
autonomie bij de uitvoering van de taken, opgelegde werktijden, sanctiebevoegdheid, enz.).

55 In elk geval in de Verenigde Staten. Zie Tirole (2016).
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De digitalisering zou nieuwe hybride arbeidsvormen doen ontstaan die aan de juridische
ondergeschiktheid ontsnappen. Voor bepaalde deskundigen zouden veel dienstverleners in de
deeleconomie juridisch onafhankelijke werkenden zijn (niet aan juridisch gezag onderworpen), die
echter wel economisch afhankelijk kunnen zijn.
In Frankrijk bracht de Conseil national du numérique in 2016 een verslag uit 56 waarin onder meer
die aspecten worden behandeld. Het debat over het criterium dat een arbeidsovereenkomst
kenschetst – namelijk juridische ondergeschiktheid in plaats van economische afhankelijkheid –
laait weer op, onder meer wegens die toename van het aantal zelfstandigen in de digitale
economie.
Deze werkenden zouden tweemaal verstoken zijn van bescherming: aangezien ze geen
loontrekkenden zijn, kunnen ze geen aanspraak maken op de juridische bescherming die het
arbeidsrecht biedt; omdat ze niet echt zelfstandigen zijn, genieten ze niet de economische
bescherming die de veelheid van opdrachtgevers verschaft, aangezien de contractbreuk van één
enkele daarvan in dit geval maar een beperkt effect heeft.
De situatie van die werkenden moet dus duidelijk worden omschreven, om hen een toereikende
bescherming te waarborgen. De Franse Conseil du numérique wijst erop dat in het publieke debat
recentelijk verschillende voorstellen werden geformuleerd:
-

sommigen stellen voor het begrip loonarbeid te verruimen, door het principe van juridische
ondergeschiktheid te herdefiniëren rond de economische afhankelijkheid;
anderen willen dat een recht inzake beroepsactiviteit wordt samengesteld, dat bestaat uit
een pijler van fundamentele rechten die op alle werkenden van toepassing zijn, ongeacht de
juridische vorm waarin ze hun beroepsactiviteit uitoefenen.
nog anderen, ten slotte, stellen de creatie van een nieuw statuut voor, een soort van
tussencategorie tussen loontrekkende en zelfstandige, namelijk dat van economisch
afhankelijke/ondergeschikte zelfstandige.

In zijn aanbevelingen spreekt diezelfde Raad zich niet uit voor een van die drie mogelijkheden,
maar raadt hij aan:
-

-

de soorten rechtsvormen niet te vermeerderen door systematisch speciale stelsels toe te
voegen aan het gemeen recht. Hierdoor kunnen immers regelingen of statuten ontstaan die
snel achterhaald kunnen blijken. ‘In dit verband lost de creatie van een tussenstatuut van
zelfstandige een aantal definitieproblemen op inzake de afbakening van het
toepassingsgebied en de uitbreiding hiervan, wat nieuwe, potentieel schadelijke
drempeleffecten zou kunnen creëren’;
zelfstandige arbeid te beschouwen als een volwaardige arbeidsvorm, door van de
loontrekkende niet (langer?) ‘het enige model, de alfa en de omega van elk
werkgelegenheidsbeleid van de overheid’ te maken.
om ten slotte de creatie van een pijler van gemeenschappelijke sociale rechten en de
ontwikkeling van de statuten niet als voorwendsel te gebruiken om een aantal aan de
verschillende bestaande statuten verbonden rechten ter discussie te stellen.

5.2.3.

De integratie van de nieuwe arbeidsvormen in het socialezekerheidsstelsel

De toename van de nieuwe arbeidsvormen en beroepen is een positieve ontwikkeling om de
werkloosheid te bestrijden en bepaalde groepen (jongeren, immigranten, ...) te helpen zich
vlotter op de arbeidsmarkt in te schakelen (zie het hoofdstuk Digitale kwetsbaarheid en de
paragraaf over de technologie als factor van integratie), door eerst als zelfstandige te starten in
plaats van, vaak tevergeefs, een arbeidsovereenkomst (voor onbepaalde duur) bij een
onderneming te willen bemachtigen.
56 Conseil national du numérique (2016), Travail, Emploi, Numérique: les nouvelles trajectoires, Paris.

203.

Hoge Raad voor de Werkgelegenheid

Indien die toename echter werkelijk tot stand komt, dan moeten die nieuwe arbeidsvormen beter
in ons sociaal recht en in het socialezekerheidsstelsel worden geïntegreerd, wat verschillende
elementen impliceert:
-

de creatie van aangepaste beheersmiddelen voor die, uit administratief oogpunt, complexere
gemengde beroepstrajecten, om een volledige inventaris te krijgen van welke activiteiten op
elk ogenblik van de loopbaan werden uitgevoerd en in welk statuut. Het doel bestaat erin de
werkende (en de administratie van de sociale zekerheid en zelfs de nieuwe werkgevers) een
duidelijk beeld te geven van de geaccumuleerde sociale rechten (vooral inzake pensioen),
maar ook van al wat de ziekteverzekering, eventueel de beroepsopleiding en, voor wie als
loontrekkende heeft gewerkt, de rechten op werkloosheid betreft.
In dat kader is het zeer zinvol met behulp van digitale instrumenten een ‘persoonlijke
activiteitenrekening’, eventueel samen met een individuele opleidingsrekening 57, op te
richten. De verwezenlijking van een dergelijk instrument zal een helder wetgevend kader
vergen, alsook de samenwerking van tal van administratieve instellingen, zowel federale als
gewestelijke. Het gaat dus om een grootschalig project, dat ook een zeer goede
informatieverstrekking aan het publiek zal vereisen;
in een tijd van digitalisering en e-government moet een beveiligd platform iedereen,
gedurende de hele loopbaan, toegang kunnen geven tot al zijn sociale rechten die
samenhangen met de activiteit, al dan niet in loondienst.
in samenwerking met de socialezekerheidsinstellingen van de loontrekkenden, de sociale
partners, de organisaties die de zelfstandigen vertegenwoordigen en de arbeidsmarkt- en
begrotingsdeskundigen dienen de reeds in het Belgische socialezekerheidsstelsel bestaande
minimale garanties (ouderdomsgarantie, dekking van de medische kosten, andere) te
worden beoordeeld teneinde een pijler van minimumrechten in verband met de activiteit uit
te werken, die eventueel gelijk zouden zijn voor de verschillende statuten. Die minimale
rechten zouden principieel worden gevormd door de activiteit. De periodes van inactiviteit
en werkloosheid zouden op uiteenlopende wijze in aanmerking worden genomen voor de
vorming van die minimale activiteitspijler (die aldus zou afwijken van de sociale minima);
er bestaan al Europese initiatieven in die zin. De Europese Commissie begon met name
daarover in maart 2016 een brede openbare raadpleging te houden, om de meningen en
reacties te vernemen van de andere Europese instellingen, de nationale autoriteiten en
parlementen, de sociale partners, de belanghebbenden, het maatschappelijk middenveld,
deskundigen uit de academische wereld en burgers, teneinde een referentiekader uit te
werken dat als basis kan dienen voor de totstandbrenging van een ‘Europese pijler van
sociale rechten’. Dat initiatief is voornamelijk gericht op het eurogebied. De Europese pijler
van sociale rechten zou een aantal essentiële principes omschrijven om de goede werking en
de billijkheid van de arbeidsmarkten en de sociale stelsels in het eurogebied te
garanderen. Dankzij die dialoog zou de Commissie in de loop van 2017 een geconsolideerde
versie van de ‘Europese pijler van sociale rechten’ kunnen voorstellen.
samen met het aspect van de opbouw van rechten moeten de nieuwe digitale
arbeidsvormen ook zorgen voor een deel van de financiering van het systeem van sociale
bescherming. De activiteit die bijvoorbeeld via platformen wordt uitgeoefend, mag niet
veranderen in informeel werk, dat aan elke belasting of bijdrage ontsnapt. Daarom is het
belangrijk dat de platformen en andere digitale bemiddelaars worden verplicht de informatie
te verstrekken die nodig is om de rechten vast te stellen, maar ook om bijdragen en
belastingen te betalen. Aangezien de platformen mogelijks buiten België gevestigd zijn, zou
daarover het best een Europees/internationaal akkoord worden gesloten. In juni 2016 ging
de Europese Commissie trouwens van start met haar ‘Agenda voor de deeleconomie’. De
lidstaten worden ertoe aangemoedigd de toepassing van de fiscale regels voor de
deeleconomie te vereenvoudigen en te verduidelijken. De platformen van de deeleconomie

-

-

-

-

57 Zoals onder meer de Expertengroep 'Concurrentievermogen en Werkgelegenheid' (EGCW) suggereert in haar

verslag van november 2015.
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moeten ten volle met de nationale autoriteiten samenwerken om de economische
activiteiten te registreren en de inning van belastingen en taksen te vergemakkelijken. In de
mededeling wordt de EU-lidstaten verzocht de bestaande wetgeving aan de hand van deze
richtsnoeren opnieuw te bekijken en waar nodig te herzien. De Commissie zal het snel
veranderende regelgevingsklimaat en de economische en zakelijke ontwikkelingen in die
sector in het oog houden.

5.2.4.

Een beter toezicht op de statuten van zelfstandige en loontrekkende

In het Rapport Mettling (2015) wordt beklemtoond dat ‘in de meeste landen van de ontwikkelde
wereld een van de voornaamste gevolgen van de uitbreiding van de digitale economie voor de
nieuwe arbeidsvormen erin bestaat dat de ondernemingen steeds meer gebruikmaken van
zelfstandigen, waardoor ze de toepassing omzeilen van de regels uit de arbeidswetgeving, maar
ook van de conventionele regels die gelden voor loonarbeid’.
De Amerikaanse regering heeft trouwens haar bezorgdheid geuit over de toename van het aantal
fouten bij de indeling van werknemers als zelfstandige of loontrekkende, en over het niet altijd
onschuldige gebruik van die ‘grijze zone’ door sommige ondernemingen. Een onjuiste indeling
heeft een effect op de sociale bescherming van de betrokkene, maar leidt ook tot een verlies aan
fiscale en parafiscale ontvangsten voor de Staat. De Amerikaanse regering heeft, in samenwerking
met de belastingadministratie en het Department of Labor, besloten daar werk van te maken,
door enerzijds de criteria om een onderscheid te maken tussen loontrekkenden en zelfstandigen
opnieuw te omschrijven, en anderzijds te bepalen welke informatie de ondernemingen zullen
moeten verstrekken om die indeling te bekrachtigen.
Soortgelijke discussies worden gevoerd in Duitsland. Dat punt staat duidelijk op de agenda van de
autoriteiten die bevoegd zijn voor de werkgelegenheid, en wordt des te belangrijker naarmate het
digitale aandeel in de economie toeneemt.
Voor de wetgever en de andere stakeholders ligt de moeilijkheid in het opzetten van een
monitoring zonder de ontwikkeling van die nieuwe arbeidsvormen af te remmen door overbodige
administratieve verplichtingen op te leggen.

5.2.5.

Sociale partners en digitalisering

De sociale partners hebben die nieuwe, door de digitalisering teweeggebrachte uitdagingen nog
niet echt aangepakt.
Dit heeft verscheidene oorzaken: enerzijds is het verschijnsel nieuw en blijft het vooralsnog
beperkt. Zoals blijkt uit de eerste twee hoofdstukken van dit Verslag, zouden het aandeel en de
impact van de digitalisering op de arbeidsmarkt in de komende decennia wel sterk toenemen.
De vooral in de digitale economie actieve ondernemingen zijn doorgaans nog vrij jong. Zoals het
HRW-Verslag 2009 heeft aangetoond, hangen de omvang en de gemiddelde leeftijd van het
personeel grotendeels samen met de leeftijd van de onderneming. Met andere woorden, de
‘grote’ spelers van de digitale economie in België en in de geavanceerde landen zijn nog
overwegend vrij kleine ondernemingen met personeelsleden die zowel nogal jong als veeleer
hooggeschoold zijn.
Om die reden hebben de vakbonden in die ondernemingen weinig invloed. Enerzijds blijven de
meeste nog onder de drempel waarboven een sociale vertegenwoordiging verplicht wordt,
anderzijds kan het type personeel dat er werkt zich vaak ‘niet vinden’ in de boodschappen van de
traditionele vakbonden.
Hieruit blijkt dat de sociale partners nog heel wat voor de boeg hebben om echte partners met
medezeggenschap te blijven in die strategische digitale sector.
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Voor hen is een rol weggelegd:
-

onder meer met betrekking tot de ‘big data’ en de informatieverwerking die alle nieuwe
digitale instrumenten automatisch genereren over het gedrag van de loontrekkenden op het
werk;
in de discussies over de uitwerking van een vangnet voor alle werknemers van de platformen
en van de deeleconomie, zowel op Europees als op nationaal vlak;
inzake arbeidskwaliteit, in een bedrijfswereld waarin middelenverbintenissen steeds meer
worden omgezet in resultaatsverbintenissen ten aanzien van de uit te voeren taken;
en ten slotte in het debat over de noodzakelijke veranderingen in het arbeidsrecht, en het
wegvallen van de centrale rol van het statuut van loontrekkende daarin.

5.3. Naar een betere afstemming van het arbeidsaanbod op de arbeidsvraag?
Moeilijkheden met de afstemming van het arbeidsaanbod op de vraag naar arbeid hebben diverse
oorzaken: kwalificaties, arbeids- en loonvoorwaarden, vestigingsplaats van de partijen, enz. Ze
kunnen van frictionele, conjuncturele of structurele aard zijn, als gevolg van een gebrek aan
informatie, mobiliteit of vaardigheden van de kandidaten in vergelijking met de op de
arbeidsmarkt gezochte profielen. Frictionele werkloosheid wordt met name in de hand gewerkt
door onvolmaakte informatie. De digitale technologie, die overvloedige informatie ter beschikking
stelt van een groot publiek, wijzigt de afstemming van het arbeidsaanbod op de vraag naar arbeid
ingrijpend. Nieuwe diensten en actoren (werkgelegenheidssites, professionele digitale sociale
netwerken, e-coöptatiesites, dienstenplatformen en freelancesites, ...) zijn opgedoken. Zowel de
werkzoekenden als de ondernemingen en de arbeidsbemiddelaars hebben hun methoden en
handelwijze aangepast om er profijt van te trekken.
Voor de werkzoekenden is het gebruik van online-instrumenten in de verschillende fasen van de
zoektocht naar werk zeer courant geworden (zoeken naar vacatures, zich kandidaat stellen,
onlinetest, ...). Het internet heeft het gemakkelijker gemaakt informatie op te zoeken over de
ondernemingen en binnen deze laatste onderlinge contacten te leggen. De meeste grote
ondernemingen hebben eigen websites ontwikkeld, met delen gewijd aan vragen inzake HR. Via
die weg hebben de kandidaten vlot en gratis toegang tot een reeks inlichtingen over de
onderneming, onder meer over haar personeelsbehoeften (vacatures, contactpersonen,
getuigenissen, ...). Het gebruik van een professioneel digitaal netwerk raakt steeds meer
ingeburgerd, vooral bij bepaalde categorieën van actieven, zoals kaderleden, hooggeschoolden en
jongeren. In het jaarverslag 2015 van Selor maakt de instelling gewag van een duidelijke stijging
van het aantal via Facebook ontvangen kandidaturen (4 500 in 2015, of 135 % meer dan in 2014).
Volgens het door de EC opgestelde Digital Scoreboard blijft België licht onder het Europese
gemiddelde voor het online zoeken naar werk en het indienen van kandidaturen, en ver achter de
meest geavanceerde landen op dat gebied (Denemarken en Zweden).
Wat de werkgevers betreft, maken de ondernemingen van het internet gebruik om hun imago te
bevorderen en aldus potentiële kandidaten aan te trekken. De verspreiding van online
advertenties is onvermijdelijk geworden, hoewel daarom nog niet wordt afgezien van de
traditionele kanalen. Omdat het voor de kandidaten gemakkelijk is en weinig kost om online te
solliciteren, nam het aantal door de werkgevers ontvangen kandidaturen fors toe. Dit
gemakkelijkheid zet sommige kandidaten er immers toe aan regelmatiger te solliciteren, onder
meer voor banen waarvoor hun profiel niet volkomen overeenstemt met de aangekondigde
vereisten. Om de verwerkingskosten van die talrijke kandidaturen te beperken, maken bepaalde
ondernemingen gebruik van geautomatiseerde sorteer- en selectieprogramma's. Die methoden
hangen echter af van de omvang van de ondernemingen, maar ook van de bedrijfstak waarin ze
werkzaam zijn. Omdat die software duur is, wordt hij vooral gebruikt door de grote
ondernemingen en blijft hij onbereikbaar voor de kleine bedrijven. Bepaalde software voor het
beheer van de kandidaturen gaat verder dan het indienstnemingsproces, doordat ze modules
bevat om de loopbaan van de werknemers te beheren, onder meer inzake mobiliteit. De
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toegenomen aanwending van dit type software leidt tot een standaardisatie van de
selectieprocessen voor de kandidaturen.

Grafiek 38 - Online naar werk zoeken en zich kandidaat stellen
(2015, in % van de gebruikers van het internet tijdens de laatste drie maanden)

Bron: EC.

Online instrumenten worden door de ondernemingen ook vaak gebruikt om relevante profielen
op te zoeken. Daarbij zoeken ze niet alleen meer naar actieve werkzoekenden maar ook, via de
professionele sociale netwerken zoals LinkedIn, naar werkenden die niet actief op zoek zijn naar
werk maar open staan voor een werkaanbieding. De professionele sociale netwerken en de online
cv-theken stellen de ondernemingen in staat zogenoemde passieve kandidaten te benaderen, die
reeds een baan uitoefenen. Dat verschijnsel zou de beroepsmobiliteit kunnen bevorderen.
Aangezien die werkende kandidaten een baan vrijmaken, zou de opname van die personen geen
negatief effect hebben op de terugkeer van de werkzoekenden naar werk. Al met al zou dit
resulteren in een betere sectorale allocatie van de vaardigheden en een betere geografische en
professionele verdeling van de arbeidskrachten en dus in een verbetering van de afstemming op
de arbeidsmarkt.
De arbeidsbemiddelaars, zowel in de private sector als bij de overheid, hebben eveneens de
digitale bocht genomen. De overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling hebben aldus hun
prestaties verbeterd dankzij hun online diensten, door een zo ruim mogelijk beeld te geven van de
arbeidsmarkt (online samenvoeging en verspreiding van de vacatures, intergewestelijke
partnerschappen). Via het internet kunnen de werkzoekenden zich voortaan bij die
overheidsdiensten laten inschrijven, een vacature zoeken, hun cv online plaatsen en beroepen
met toekomst ontdekken. De ondernemingen hebben de mogelijkheid hun vacatures te
verspreiden, een cv te zoeken en steun te krijgen bij indienstnemingen en opleidingen. De
efficiëntie van de software om werk te zoeken is afhankelijk van de kwaliteit van de gehanteerde
nomenclatuur. De zoekmodules van de overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling zijn
gebaseerd op een opzoeking via sleutelwoorden en multicriteria (beschrijving van de vacature
volgens de beroepscategorie, de sector en de locatie, het vereiste opleidingsniveau, het type
arbeidsovereenkomst en het profiel van de kandidaat). Dit proces, dat gericht is op de
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beroepsfunctie, beperkt in sommige gevallen de doeltreffendheid van de zoekactie. In een wereld
waarin de functies steeds meer worden gedefinieerd aan de hand van vaardigheden, is een
soepelere, minder willekeurige en regelmatig aan de ontwikkeling van het werkveld aangepaste
nomenclatuur noodzakelijk. Tegen die achtergrond hebben de gewesten samen een
gemeenschappelijke, op competenties gebaseerde nomenclatuur uitgewerkt, ‘COMPETENT’
genoemd. De VDAB brengt op die wijze al vacatures uit.
Het gebruik en de veralgemening van digitale diensten (bijvoorbeeld e-leren) stellen de
overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling ook in staat de begeleiding van de werkzoekenden
met de minste problemen terug te schroeven en aldus hun kosten te drukken, en zich toe te
leggen op de werkzoekenden die het verst van de arbeidsmarkt verwijderd zijn en die doorgaans
ook het meest kwetsbaar zijn ten opzichte van de digitale instrumenten. Die ontwikkelingen
impliceren dat het personeel van die overheidsdiensten vooraf wordt opgeleid om die nieuwe
technologieën te kunnen gebruiken. De ontwikkeling van de digitale instrumenten van de
overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling vereist een zeer gespecialiseerd personeel dat ze
maar moeilijk kunnen indienstnemen en behouden als gevolg van de schaarste aan ITwerknemers, waardoor deze vaak beter betaalde banen vinden.
Op Europees vlak werd de ESCO-classificatie (Europese classificatie van vaardigheden,
competenties, kwalificaties en beroepen) uitgewerkt om de internationale uitwisselingen van het
aanbod van en de vraag naar arbeid te vergemakkelijken en de internationale beroepsmobiliteit
te versterken. In die meertalige nomenclatuur wordt een systeem voorgesteld om de nationale
begrippen voor de functies en kwalificaties, maar ook van de vaardigheden en de competenties
gelijk te schakelen. De eerste versie werd eind 2013 online geplaatst en zou tegen eind 2016
volledig moeten zijn herzien.
De ontwikkeling van professionele sociale netwerken en van eigen loopbaansites hebben de
bedrijven in staat gesteld gemakkelijker zelf personeel in dienst te nemen, zonder een beroep te
doen op private arbeidsbemiddelingsbureaus. Deze laatste hebben dan ook hun rol moeten
heruitvinden, teneinde hun meerwaarde te behouden. Ze streven ernaar een schermfunctie te
vervullen tussen de werkgevers en de kandidaat (imagoprobleem van de onderneming),
presenteren zich als specialisten voor de indienstneming van de meest zeldzame profielen of om
aanzienlijke volumes werknemers in dienst te nemen. Door de gegevens van de gebruikers te
benutten, kunnen ze dankzij krachtige software gepersonaliseerde diensten aanbieden, waarbij ze
de verschillende stappen van het indienstnemingsproces doorlopend volgen. Voor een
onderneming kan het beroep op een arbeidsbemiddelingsbureau afhankelijk zijn van de keuze om
haar HR-functie al dan niet uit te besteden. Deze keuze is niet neutraal en hangt af van het aantal
te verrichten indienstnemingen.
Digitale instrumenten vergroten de beschikbare informatie en de snelheid waarmee ze wordt
verspreid, voor zowel de werkzoekenden als de ondernemingen. De kwaliteit van de informatie
houdt echter niet altijd gelijke tred met de hoeveelheid (gelijktijdige toename van de hoeveelheid
en de ruis): het nut, de betrouwbaarheid, de volledigheid en de verstaanbaarheid van de
informatie zijn van essentieel belang. Via het internet is het doorgaans evenwel gemakkelijker de
informatie te toetsen en na te zien. Bovendien hangt het effect van de digitalisering op de
afstemming van het arbeidsaanbod op de vraag naar arbeid af van eenieders vermogen om de
verstrekte informatie te begrijpen. Aangezien niet alle actoren ter zake gelijk zijn, leidt het
internet tot nieuwe segmentaties van de arbeidsmarkt, zowel aan de aanbodzijde als aan de
vraagzijde (leeftijd, opleiding en inkomensniveau van de kandidaten, omvang en sector van de
ondernemingen). De voortdurend vooruitgaande digitalisering van de arbeidsmarkt doet bijgevolg
vragen rijzen over ongelijkheid, op het vlak van uitrusting, maar ook van geschiktheid om ten volle
profijt te trekken van de nieuwe technologieën. Om die ongelijkheid aan te pakken, moet het
aanbod van digitale diensten gepaard gaan met een democratisering van de materiële toegang tot
het internet en met ondersteuning om die innovatieve instrumenten te leren gebruiken, in het
bijzonder voor de meest kwetsbare groepen, zoals laaggeschoolden en ouderen (zie de sectie
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over de digitale kloof). Voorts rijzen er vragen over de beveiliging van de persoonlijke gegevens
die aan die databanken worden bezorgd. De nieuwe digitale instrumenten vergen een striktere
regulering om de neutraliteit en de transparantie van de arbeidsmarkt te waarborgen.
In theorie leidt uitvoeriger informatie tot een grotere transparantie op de arbeidsmarkt en stelt ze
de marktdeelnemers in staat hun subjectieve verwachtingen nauwer te laten aansluiten bij de
realiteit op de arbeidsmarkt, onder meer inzake loonvorming (verwachtingen die berusten op wat
ze vaststellen inzake het aanbod van en de vraag naar een bepaalde functie: kritieke beroepen
versus beroepen waarvoor er zeer veel kandidaten zijn), en aldus hun beslissingen te
optimaliseren. Beschikken over meer informatie vergroot de concurrentie tussen de verschillende
actoren alsook de beroepsmobiliteit. Uit empirisch oogpunt is het echter moeilijk een positieve
invloed toe te schrijven aan de digitalisering op de snelheid waarmee de kandidaten opnieuw
werk vinden. De effecten van de digitalisering zijn moeilijk te kwantificeren en kunnen in
tegengestelde zin werken. Bovendien zou het commercialiseren van informatie de onpartijdigheid
ervan kunnen schaden. In de loop van de tijd, naarmate de nieuwe technologieën algemener
worden gebruikt en hun mogelijkheden meer worden benut, zouden de negatieve externaliteiten
ervan geleidelijk wegebben. Ten slotte kan een betere informatieverspreiding alleen niet de
problemen inzake de afstemming van het aanbod op de vraag oplossen, aangezien deze ook
kunnen samenhangen met een schaarste aan kandidaten in kwantitatieve of kwalitatieve termen
(ook hier kan het internet een rol spelen, cf. paragraaf 3.5 over het onderwijs en de permanente
opleiding). Met de digitale instrumenten kunnen ook snel de knelpuntberoepen worden
opgespoord. Een nauwere samenwerking tussen de private en publieke actoren van de private
sector en de overheid op de arbeidsmarkt, alsook tussen het onderwijs en het werkveld zou die
afstemming aanzienlijk kunnen verbeteren.
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Bijlage 1
Eurostat-indicatoren inzake hoogtechnologische industrie en kennisintensieve diensten
Aggregatie van de hoogtechnologische sectoren op basis van NACE Rev. 2
Aggregatie van de verwerkende nijverheid op basis van NACE Rev. 2
Eurostat maakt gebruik van een aggregatie van de verwerkende nijverheid volgens technologische
intensiteit die gebaseerd is op het tweecijferige niveau van NACE Rev. 2 om aggregaten
betreffende hightech, medium-hightech, medium-lowtech en lowtech op te stellen.

Verwerkende
nijverheid

Nace Rev. 2-codes – tweecijferig niveau

Hoogtechnologisch 21
26
Middenhoogtechnologisch

20
27 tot 30

Middenlaagtechnologisch

19
22 tot 25

Laagtechnologisch

33
10 tot 18

31 tot 32
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Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten;
Vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische
en optische producten.
Vervaardiging van chemische producten;
Vervaardiging van elektrische apparatuur; Vervaardiging van
machines, apparaten en werktuigen, n.e.g.; Vervaardiging en
assemblage van motorvoertuigen, aanhangwagens en
opleggers; Vervaardiging van andere transportmiddelen.
Vervaardiging van cokes en van geraffineerde
aardolieproducten;
Vervaardiging van producten van rubber of kunststof;
Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale
producten; Vervaardiging van metalen in primaire vorm;
Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en
apparaten;
Reparatie en installatie van machines en apparaten.
Vervaardiging van voedingsmiddelen, dranken,
tabaksproducten, textiel, kleding, leer en producten van leer,
hout en artikelen van hout, en papier en papierwaren;
Drukkerijen en reproductie van opgenomen media;
Vervaardiging van meubelen; Overige industrie.
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Eurostat-indicatoren inzake hoogtechnologische industrie en kennisintensieve diensten
Aggregatie van de hoogtechnologische sectoren op basis van NACE Rev. 2
Aggregatie van de diensten op basis van NACE Rev. 2
Via een soortgelijke benadering als die voor de verwerkende nijverheid definieert Eurostat de
volgende sectoren als kennisintensieve diensten of minder kennisintensieve diensten, waarbij elk
ervan verder wordt onderverdeeld in subsectoren.
Op verwerkende
nijverheid
gebaseerde diensten
Kennisintensieve
diensten

Nace Rev. 2-codes – tweecijferig niveau
50 tot 51
58 tot 63

64 tot 66
69 tot 75

78
80
84 tot 93

Kennisintensieve
marktdiensten
(exclusief hightech
en financiële
diensten)

Hoogtechnologische,
kennisintensieve
diensten

Kennisintensieve
financiële diensten
Overige
kennisintensieve
diensten

50 tot 51
69 tot 71
73 tot 74
78
80
59 tot 63

72
64 tot 66
58
75
84 tot 93

Vervoer over water; Luchtvaart;
Uitgeverijen; Productie van films en video- en televisieprogramma's,
maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen;
Programmeren en uitzenden van radio- en televisieprogramma's;
Telecommunicatie; Ontwerpen en programmeren van
computerprogramma's, computerconsultancy-activiteiten en
aanverwante activiteiten; Dienstverlenende activiteiten op het gebied
van informatie (sectie J);
Financiële activiteiten en verzekeringen (sectie K);
Rechtskundige en boekhoudkundige dienstverlening; Activiteiten van
hoofdkantoren, adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer;
Architecten en ingenieurs, technische testen en toetsen; Speur- en
ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied; Reclamewezen en
marktonderzoek; Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en
technische activiteiten; Veterinaire diensten (sectie M);
Terbeschikkingstelling van personeel;
Beveiligings- en opsporingsdiensten;
Openbaar bestuur en defensie, verplichte sociale verzekeringen
(sectie O); Onderwijs (sectie P); Menselijke gezondheidszorg en
maatschappelijke dienstverlening (sectie Q); Kunst, amusement en
recreatie (sectie R).
Vervoer over water; Luchtvaart;
Rechtskundige en boekhoudkundige dienstverlening; Activiteiten van
hoofdkantoren, adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer;
Architecten en ingenieurs, technische testen en toetsen;
Reclamewezen en marktonderzoek; Overige gespecialiseerde
wetenschappelijke en technische activiteiten;
Terbeschikkingstelling van personeel;
Beveiligings- en opsporingsdiensten.
Productie van films en video- en televisieprogramma's, maken van
geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen; Programmeren
en uitzenden van radio- en televisieprogramma's; Telecommunicatie;
Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's,
computerconsultancy-activiteiten en aanverwante activiteiten;
Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied.
Financiële activiteiten en verzekeringen (sectie K).
Uitgeverijen;
Veterinaire diensten;
Openbaar bestuur en defensie, verplichte sociale verzekeringen
(sectie O); Onderwijs (sectie P); Menselijke gezondheidszorg en
maatschappelijke dienstverlening (sectie Q); Kunst, amusement en
recreatie (sectie R).
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Op kennis
gebaseerde diensten

Nace Rev. 2-codes – tweecijferig niveau

Minder
kennisintensieve
diensten

45 tot 47
49
52 tot 53
55 tot 56
68
77
79
81
82
94 tot 96
97 tot 99

Minder
kennisintensieve
marktdiensten

45 tot 47
49
52
55 tot 56
68
77
79
81
82

Overige minder
kennisintensieve
diensten
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95
53
94
96
97 tot 99

Groot- en detailhandel; Reparatie van auto’s en motorfietsen
(sectie G);
Vervoer te land en vervoer via pijpleidingen;
Opslag en vervoerondersteunende activiteiten; Posterijen en koeriers;
Verschaffen van accommodatie en maaltijden (sectie I);
Exploitatie van en handel in onroerend goed (sectie L);
Verhuur en lease;
Reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante
activiteiten;
Diensten in verband met gebouwen en landschapsverzorging;
Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van
kantoren en overige zakelijke activiteiten;
Verenigingen; Reparatie van computers en consumentenartikelen;
Overige persoonlijke diensten (sectie S);
Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel; Nietgedifferentieerde productie van goederen en diensten door
particuliere huishoudens voor eigen gebruik (sectie T); Extraterritoriale
organisaties en lichamen (sectie U).
Groot- en detailhandel; Reparatie van auto’s en motorfietsen
(sectie G);
Vervoer te land en vervoer via pijpleidingen;
Opslag en vervoerondersteunende activiteiten;
Verschaffen van accommodatie en maaltijden (sectie I);
Exploitatie van en handel in onroerend goed (sectie L);
Verhuur en lease;
Reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante
activiteiten;
Diensten in verband met gebouwen en landschapsverzorging;
Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van
kantoren en overige zakelijke activiteiten;
Reparatie van computers en consumentenartikelen.
Posterijen en koeriers;
Verenigingen;
Overige persoonlijke diensten;
Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel; Nietgedifferentieerde productie van goederen en diensten door
particuliere huishoudens voor eigen gebruik (sectie T); Extraterritoriale
organisaties en lichamen (sectie U).
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Bijlage2
De ICT-bedrijfstakken volgens de definitie van de OESO

Code

Omschrijving

ICT - industrie
C2610
Vervaardiging van elektronische onderdelen en printplaten
C2620
Vervaardiging van computers en randapparatuur
C2630
Vervaardiging van communicatieapparatuur
C2640
Vervaardiging van consumentenelektronica
C2680
Vervaardiging van magnetische en optische media
ICT- groothandel
G4651
Groothandel in computers, randapparatuur en software
G4652
Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan
Telecommunicatie*
J6110
Draadgebonden telecommunicatie
J6120
Draadloze telecommunicatie
J6130
Telecommunicatie via satelliet
J6190
Overige telecommunicatie
Andere ICT-diensten**
J5820
Uitgeverijen van software
J6201
Schrijven van computerprogramma's
J6202
Computerconsultancyactiviteiten
J6209
Beheer van computerfaciliteiten
J6311
Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
J6312
Webportalen
S9511
Reparatie van computers en randapparatuur
S9512
Reparatie van communicatieapparatuur
Bronnen: OESO (20111), Eurostat.
*)
Feitelijk betreft het de totale bedrijftak J61.
**)
Naast J5820 betreft het de totale bedrijfstakken J62, J631 eb S951.
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Bijlage 3
Omschrijving van de digitale sector (Persyn en Danguy, 2016)
Thema’s
Hardware en uitrusting

Elektronische
onderdelen,
elektronische
printplaten, magnetische
en optische media
Informaticaproducten en
elektronische en optische
producten

Infrastructuur,
telecommunicatienetwerken
en -diensten

Software en ontwikkeling
Programmeren, diensten en
consultancy

Webberoepen
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Communicatieapparatuur
en
consumentenproducten
Draadgebonden
telecommunicatie

Activiteiten
Vervaardiging van elektronische onderdelen
Vervaardiging van elektronische printplaten
Groothandel in elektronische en
telecommunicatieapparatuur en delen daarvan
Vervaardiging van magnetische en optische
media
Vervaardiging van computers en
randapparatuur
Vervaardiging van meet-, controle- en
navigatie-instrumenten en -apparatuur
Vervaardiging van andere elektrische en
elektronische kabels
Groothandel in fotoproducten en optische
producten
Groothandel in computers, randapparatuur en
software
Reparatie van computers en randapparatuur
Vervaardiging van communicatieapparatuur
Reparatie van communicatieapparatuur
Vervaardiging van consumentenelektronica
Draadgebonden telecommunicatie

Vervaardiging van kabels van optische vezels
Draadloze telecommunicatie
Telecommunicatie via satelliet
Overige telecommunicatie
Uitgeverijen van software
Uitgeverijen van computerspellen
Consultancy, support en
Computerconsultancy-activiteiten
beheer van netwerken
Beheer van computerfaciliteiten
Overige diensten op het gebied van
informatietechnologie en computer
Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s
Gegevensverwerking, analytics en big data
Webhosting en webportalen
Digitale marketing
Reclamebureaus
Mediarepresentatie
Markt- en opinieonderzoekbureaus

NACECODES
26110
26120
46520
26800
26200
26510
27320
46433
46510
95110
26300
95120
26400
61100
27310
61200
61300
61900
58290
58210
62020
62030
62090
62010
63110
63120
73110
73120
73200
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Bijlage 4
Definitie van de beroepen gelinkt aan ICT volgens de OESO (2014)
De ICT-beroepen volgens de OESO gedefinieerd op basis van de ISCO-08 classificatie omvatten de
volgende beroepsgroepen en beroepen:

Beroepsgroepen
ISCO-08 code

Benaming

25

Specialisten op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT)

35

Technici op het gebied van informatie en communicatietechnologie

Beroepen
ISCO-08 code

Benaming

133

Managers op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT)

215

Ingenieurs op het gebied van de elektrotechnologie

742

Installateurs en reparateurs op het gebied van elektronica en informatie- en
communicatietechnologie
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Bijlage 5
Definitie van de hoogtechnologische beroepen volgens Goos et al. (2015)
Panel A: high-tech industries (NACE rev. 1.1)
High-tech manufacturing
Pharmaceuticals, medicinal chemical and botanical products
Office machinery and computers
Radio, television and communication equipment and apparatus
Medical, precision and optical instruments, watches and clocks
Aircrafts and spacecrafts
High-tech knowledge-intensive services
Post and telecommunications
Computer and related activities
Research and development
Panel B: STEM occupations (ISCO-88)
Physical and life sciences
Physicists, chemists and related professionals
Life science professionals
Life science technicians and related associate professionals

Code
24.4
30
32
33
35.3
64
72
73
Code
211
221
321

Computer and mathematical sciences
Mathematicians, statisticians and related professionals
Computers professionals
Computer associate professionals

212
213
312

Engineering and related
Architects, engineers and related professionals
Physical and engineering science technicians

214
311
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Classificatie van de beroepen volgens ISCO-08 codes

Bijlage 6

Hieronder vindt u de ISCO-08 classificatie tot op 2-cijfer niveau. Een gedetailleerdere classificatie
is beschikbaar op de website van de FOD Economie:
http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/gegevensinzameling/nomenclaturen/isco/
CODE
1
11
12
13
14
2
21
22
23
24
25
26
3
31
32
33
34
35
4
41
42
43
44
5
51
52
53
54
6
61
62
63
7
71
72
73
74
75
8
81
82
83
9
91
92
93
94
95
96
0
01
02

Managers
Directeurs van grote ondernemingen, hogere kaderleden, leden van wetgevende en uitvoerende macht
Managers op administratief en commercieel gebied
Managers op het gebied van productie en gespecialiseerde diensten
Managers in het hotel en restaurantwezen, in de detail- en groothandel en op het gebied van andere diensten
Intellectuele, wetenschappelijke en artistieke beroepen
Wetenschappers en ingenieurs
Specialisten op het gebied van de gezondheidszorg
Onderwijsdeskundigen
Specialisten op het gebied van bedrijfsbeheer en administratie
Specialisten op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT)
Juristen, sociaal wetenschappers en scheppende en uitvoerende kunstenaars
Technici en verwante beroepen
Technici op het gebied van wetenschap en techniek
Technici op het gebied van de gezondheidszorg
Ondersteunend personeel op het gebied van bedrijfsbeheer en administratie
Ondersteunend personeel op juridisch, maatschappelijk en cultureel gebied
Technici op het gebied van informatie en communicatietechnologie
Administratief personeel
Administratief medewerkers
Klantenbedienend personeel
Administratief personeel in de boekhouding, financiën, loonadministratie en dergelijke en magazijniers
Ander administratief personeel
Dienstverlenend personeel en verkopers
Medewerkers persoonlijke dienstverlening
Verkopers
Verzorgend personeel
Personeel op het gebied van de openbare orde en de veiligheid
Geschoolde landbouwers, bosbouwers en vissers
Voor de markt producerende geschoolde landbouwers
Voor de markt producerende geschoolde bosbouwers, vissers en jagers
Landbouwers, veetelers, vissers, jagers en verzamelaars, om te voorzien in eigen levensonderhoud
Ambachtslieden
Bouwarbeiders, met uitzondering van elektriciens
Metaalarbeiders, machinemonteurs en dergelijke
Ambachtslieden en drukkerijmedewerkers
Elektriciens en elektronici
Ambachtslieden in de voedingsindustrie, de houtbewerking, de kledingindustrie (inclusief stoffering) en andere
ambachtslieden
Bedieners van machines en installaties, assembleurs
Bedieners van vaste machines en installaties
Assembleurs
Bestuurders van voertuigen en bedieners van mobiele installaties
Elementaire beroepen
Huishoudelijke hulpen en schoonmakers
Ongeschoolde arbeiders in de land- en bosbouw en de visserij
Ongeschoolde arbeiders in de mijnbouw, de bouwnijverheid, de civieltechnische werken, de industrie en het
transport
Medewerkers sneldienstrestauratie
Straatverkopers en op straat uitgeoefende dienstverlenende beroepen
Vuilnisophalers en -verwerkers en andere elementaire beroepen
Beroepen bij de strijdkrachten
Officieren
Onderofficieren
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Bijlage 7

Beschrijving van de vaardigheidsniveaus van de deelnemers aan het PIAAC (Programme
for the International Assessment of Adult Competencies)-onderzoek van de OESO

Beschrijving van de vaardigheidsniveaus inzake het oplossen van problemen in een
hoogtechnologische omgeving.

Niveau

Scoreschaal

Types van taken die met succes werden uitgevoerd op elk
vaardigheidsniveau

Geen ervaring met Niet
het gebruik van toepasselijk
computers

Volwassenen uit deze categorie hebben aangegeven nooit
eerder van een computer gebruik gemaakt te hebben.
Bijgevolg hebben ze niet deelgenomen aan een
computermatige evaluatie, maar kozen voor de papieren
versie van de beoordeling, die het oplossen van problemen in
een hoogtechnologische omgeving niet omvat.

Niet geslaagd voor Niet
de
basistest toepasselijk
informatica

Volwassenen uit deze categorie hadden al van een computer
gebruik gemaakt, maar slaagden niet voor de basistest
informatica die de nodige basisvaardigheden om een
computermatige evaluatie te ondergaan, zoals het vermogen
om een muis te hanteren of een webpagina te doorlopen,
beoordeelt. Ze hebben dan ook geen deel genomen aan de
computermatige evaluatie, maar kozen voor de papieren
versie van de beoordeling, die het oplossen van problemen in
een hoogtechnologische omgeving niet omvat.

Volwassenen die Niet
geen
toepasselijk
computermatige
evaluatie wensten
te ondergaan

Volwassenen uit deze categorie verkozen de papieren
evaluatie zonder eerst de ICT-basistest af te leggen, hoewel
ze hadden opgegeven dat ze al eerder van een computer
gebruik hadden gemaakt. Ze hebben evenmin deelgenomen
aan de computermatige evaluatie, maar kozen voor de
papieren versie van de beoordeling, die het oplossen van
problemen in een hoogtechnologische omgeving niet omvat.

Onder niveau 1

Minder dan De taken zijn gebaseerd op duidelijk omschreven problemen
241 punten die het gebruik van een enkele functie in een generieke
interface vergen om te voldoen aan een enkel expliciet
criterium zonder enige categorische of inferentiêle
redenering of informatieverwerking. Er zijn weinig stappen
nodig en er moet geen deeldoelstelling worden bepaald.

1

Tussen 241 Op dat niveau vergen de taken doorgaans het gebruik van
minder dan zeer toegankelijke en welbekende technologische
291 punten toepassingen, zoals e-mailsoftware of een webbrowser. Er
moet weinig worden gebladerd en er zijn weinig commando’s
nodig om het probleem op te lossen. De taken vergen weinig
stappen en een minimum aantal operatoren. Enkel
eenvoudige redeneringsvormen, zoals het onderbrengen van
elementen in categorieën, zijn nodig; de gegevens moeten
221.
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niet worden vergeleken of geïntegreerd.

2

Tussen 291
en minder
dan
341
punten

Op dat niveau vergen de taken doorgaans het gebruik van
zowel generieke als meer specifieke technologische
toepassingen. De respondent moet bijvoorbeeld misschien
een online formulier gebruiken waarvan hij nooit eerder
gebruik heeft gemaakt. Enig bladeren door pagina’s en
toepassingen is nodig om het probleem op te lossen. De taak
kan verscheidene stappen en operatoren vergen. Het doel
van het probleem kan door de respondent moeten worden
bepaald, hoewel de criteria waaraan moet worden voldaan,
expliciet zijn.

3

Gelijk aan
of
meer
dan
341
punten

Op dat niveau vergen de taken doorgaans het gebruik van
zowel generieke als meer specifieke technologische
toepassingen. Enig bladeren door pagina’s en toepassingen is
nodig om het probleem op te lossen. Het doel van het
probleem kan door de respondent moeten worden bepaald
en de criteria waaraan moet worden voldaan, kunnen al dan
niet expliciet zijn. Integreren en inferentieel redeneren kan in
hoge mate nodig zijn.
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Bijlage 8
Gedetailleerde beschrijving van de werkgelegenheid in de hoogtechnologische industrie en de
hoogtechnologische, kennisintensieve diensten volgens Eurostat

Werkgelegenheid in de hoogtechnologische industrie
Aandeel van de werkgelegenheid in de overeenstemmende categorie voor België
(% van de totale werkgelegenheid in de overeenstemmende categorie, 2014, 15-64 jarigen )

Industrie
Hoog- en midden hoogtechnologische industrie
waarvan:
Middenhoogtechnologische industrie
Hoogtechnologische industrie
Laag en middenlaag technologische industrie
waarvan:
Middenlaagtechnologische industrie
Laagtechnologische industrie

Totale
werkgelegenheid

Mannen

12,8
4,8

18,3
7,0

6,4
2,3

3,7
1,1
8,0

5,6
1,3
11,4

1,4
0,9
4,2

3,3
4,7

5,4
6,0

0,9
3,2

Vrouwen

Bron: EAK (EC).

De 4,4% van de werkenden die aan de slag waren in de hoogtechnologische bedrijfstakken in
2014 waren verdeeld over hoogtechnologische industrie en hoogtechnologische, kennisintensieve
diensten.
In 2014 werkte ongeveer 13 % van alle werkenden in België in de industrie. Ongeveer 4 op tien
onder hen waren actief in de hoog –en middenhoogtechnologische industrie. Minder dan 1 op 10
werkenden was echter actief in de hoogtechnologische industrie. Ten opzichte van de totale
werkgelegenheid werkt slechts 1,1 % in een hoogtechnologische industriële onderneming.
Er werkten veel meer mannen dan vrouwen in de verwerkende nijverheid; bij de werkende
mannen was ongeveer 1/5 aan de slag in deze bedrijfstak, bij de vrouwen was dit minder dan
1/10. Een veel groter aandeel van de vrouwen actief in de industrie werkte echter in een
hoogtechnologische onderneming dan van de mannen actief in de nijverheid.
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Laagtechnolo
gische
industrie

waarvan:
Middenlaagte
chnologische
industrie

Laag en
middenlaag
technologische
industrie

Hoogtechnol
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Aandeel van de werkgelegenheid in de overeenstemmende categorie (% van de totale
werkgelegenheid in de overeenstemmende categorie, 2014)

Totaal
België
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Vlaams Gewest
Waals gewest
Mannen
België
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Vlaams Gewest
Waals Gewest
Vrouwen
België
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Vlaams Gewest
Waals Gewest

12,8
4,8
14,9
11,1

4,8
2,1
5,5
4,1

3,7
1,3
4,5
2,7

1,1
0,8
1,0
1,4

8,0
2,7
9,4
6,9

3,3
0,7
3,8
3,2

4,7
2,0
5,6
3,7

18,3
6,6
21,1
16,3

7,0
2,8
8,1
5,9

5,6
1,9
6,9
4,2

1,3
0,9
1,3
1,6

11,4
3,9
13,0
10,4

5,4
1,1
6,0
5,5

6,0
2,7
7,0
4,9

6,4
2,6
7,7
5,1

2,3
1,3
2,5
2,2

1,4
nb
1,7
1,0

0,9
nb
0,8
1,2

4,2
1,3
5,2
2,9

0,9
nb
1,2
0,6

3,2
1,1
4,0
2,3

Bron: EC.
Obs.: nb wijst op het feit dat er geen cijfer beschikbaar is voor deze categorie.

Per gewest valt op dat in Brussel een uitzonderlijk laag aandeel van de werkenden nog in de
verwerkende nijverheid aan de slag is. Van deze werkenden is in verhouding wel een groter
aandeel aan de slag in de hoog-en middenhoogtechnologische ondernemingen. Vooral bij de
vrouwen is dit opmerkelijk; maar liefst de helft van de vrouwen actief in de Brusselse industrie
werkt in de hoog-en middenhoogtechnologische nijverheid.
Werkgelegenheid in de hoogtechnologische, kennisintensieve diensten
Hoewel een groot aandeel van de werkgelegenheid tewerkgesteld is in de kennisintensieve
diensten (47,6 %), betreft slechts een klein deeltje hiervan hoogtechnologische kennisintensieve
diensten (3,3 % van de totale werkgelegenheid). Net als in de industrie, waar slechts 8,7 % van de
werkenden in de hoogtechnologische industrie aan de slag was in 2014 (1,1 % van de totale
werkgelegenheid), bedroeg het aandeel werkenden in de diensten die hoogtechnologische,
kennisintensieve diensten verlenen slechts 4,2 %. Dit kwam overeen met 3,3 % van de totale
werkgelegenheid die hoogtechnologische, kennisintensieve diensten verlenen.
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Werkenden in de kennisintensieve diensten
(% van de totale werkgelegenheid, 2014)

Totaal kennisintensieve diensten
Kennisintensieve hoogtechnologische diensten
Kennisintensieve marktdiensten (buiten financiële intermediatie en
hoogtechnologische diensten
Kennisintensieve financiële diensten
Andere kennisintensieve diensten
Totaal minder kennisintensieve diensten
Minder kennisintensieve marktdiensten
Andere mindere kennisintensieve diensten

Totale
werkgelegenheid

Mannen

Vrouwen

47,6
3,3

34,9
4,5

62,1
1,9

6,7
3,4
34,2
29,8
25,7
4,1

6,5
3,2
20,7
30,7
27,5
3,1

7,0
3,5
49,7
28,8
23,7
5,1

Bron: EC.
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