
DIGITALE ARBEIDSMARKT

Digitalisering, robotisering en artificiële intelligentie 
genereren vooruitgang. Ze maken het werk draaglijker, 
comfortabeler, makkelijker, efficiënter. Het zijn krachtige 
hefbomen om de uitdaging van langer en werkbaar 
werken waar te helpen maken. Maar wat is hun impact 
op de arbeidsmarkt en -organisatie?

Uitdagingen worden 
opportuniteitenopportuniteiten

T
echnologische innovaties en tools vinden steeds 

sneller hun weg naar de werkvloer. De impact van 

digitalisering op de arbeidsmarkt is drieledig. 

Bij situaties waarbij machines de taak van mensen 

overnemen, speelt het substitutie- of verdringingsef-

fect, waarbij machines taken van mensen overnemen. 

Soms verbeteren machines en robots de arbeids-

omstandigheden door mensen in hun job bij te staan

en de efficiëntie en productiviteit helpen verhogen. 

Dat is het complementair effect. Men spreekt van een

productiviteitseffect als de technologie extra productie-

mogelijkheden, meer economische groeikansen en dus 

ook jobs helpt creëren. 

Het verleden bewijst dat technologische revoluties op 

lange termijn garant staan voor extra jobs. Er is geen 

reden om aan te nemen dat het met de digitale 

omwenteling anders zal evolueren. In 2016 vroeg het 

Wereld Economisch Forum (WEF) aan personeelsver-

antwoordelijken wereldwijd in welke jobcategorieën 

de werkgelegenheid zou toenemen. Niet onverwacht 

scoren de meer technische profielen sterk op de lijst. 

Denk aan data-analisten, computer- en wiskundespecia-

listen, architecten, ingenieurs, productontwikkelaars. 

Maar ook HR-profielen, managers en PR-experts staan 

hoog in de rangschikking. 

Toch wint op korte termijn de ‘angst’ het van de hoop. 

Veel mensen ervaren digitalisering en robotisering nog te 

vaak als een mogelijke bedreiging. Ze vrezen dat ze niet 

zullen kunnen volgen, altijd bereikbaar moeten zijn, hun 

baan gaan verliezen … De Hoge Raad voor de Werk-

gelegenheid (HRW) berekende 1 dat in België ongeveer 

39% van de jobs op termijn automatiseerbaar is. Vooral 

administratief en dienstverlenend personeel, verkopers 

en ambachtslieden dreigen te worden getroffen. 

Veel mensen ervaren 
de digitalisering en 
robotisering nog te 
vaak als een mogelijke 
bedreiging

1 De Hoge Raad voor de Werkgelegenheid gebruikte de methode

van Frey & Osborne die de automatiseerbaarheid van beroepen 

evalueert op basis van de jobinhoud.
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WEINIG JOBS ZULLEN VOLLEDIG 

AUTOMATISEREN

Optimistische critici stellen dat niet zozeer het beroep 

zal worden geautomatiseerd, dan wel deeltaken ervan. 

Vertrekkend van zo’n taakgeoriënteerde methodologie 2

stelde de HRW de cijfers bij naar beneden: nog bij 7% 

van de jobs in België is de kans op automatisering groot. 

Het is dus niet omdat deeltaken worden geautomati-

seerd dat het beroep automatisch in gevaar komt, want 

de jobinhoud evolueert mee met de technologische

ontwikkelingen. Sommige opdrachten zullen waarschijn-

lijk in mensenhanden blijven, vooral die taken die 

intuïtie, gezond verstand en 

creativiteit vergen of taken die 

gekoppeld zijn aan sociale 

interactie, emotionele intelligen-

tie, ethiek, moraliteit, politiek, 

zintuiglijke ervaring enzovoort.

Deze nuancering opent de 

poort naar opportuniteiten, 

naar kansen om de job 

efficiënter en performanter 

uit te voeren dan vroeger. 

Bedreigingen worden uitdagin-

gen. Uitdagingen worden opportunitei-

ten. Anders gezegd: trends als digitalisering, 

automatisering en artificiële intelligentie 

moeten we niet afstoten, maar omarmen en er 

maximaal voordeel uithalen. 

NIEUWE TAKEN, NIEUWE JOBINHOUD

Bestaande beroepen krijgen een nieuwe invulling 

omdat bepaalde deeltaken worden geautomatiseerd – 

en dus verdwijnen – waardoor de medewerker 

meer aandacht kan besteden aan andere deeltaken. 

In de zorgsector bijvoorbeeld komt dankzij de 

automatisering van administratief werk meer tijd 

vrij voor persoonlijke zorgverlening.

Ondanks de positieve effecten van de digitalisering

en automatisering verwachten onderzoekers een

polarisatie van de arbeidsmarkt. De kloof tussen 

hoog- en laaggekwalificeerde jobs zal verbreden ten 

nadele van de middengekwalificeerde banen. Vooral 

de vraag naar talent gespecialiseerd in nieuwe (data)

technologie boomt al een tijdje. Met als mogelijk gevolg dat een 

middengekwalificeerde medewerker ofwel zijn heil zoekt in een

lager gekwalificeerde job en zo de laagst geschoolden uit de markt 

dreigt te duwen. Ofwel zijn vaardigheden bijspijkert om voor hoger 

gekwalificeerde banen in aanmerking te komen.

Duidelijk is dat iedereen zijn e-vaardigheden zal moeten 

aanscherpen om zijn inzetbaarheid te versterken. Maar ook 

andere vaardigheden, zoals sociale intelligentie en computer-

gericht denken winnen aan belang. Volgens een recente studie 

van de Europese Commissie 3 heeft 44% van de werknemers in 

de EU onvoldoende e-vaardigheden. Dat is een groot probleem. 

Het versterkt enerzijds de groeiende mismatch op de arbeidsmarkt. 

Anderzijds wordt het voor oudere of laaggeschoolde en minder 

e-beslagen medewerkers moeilijker om te solliciteren via een

gedigitaliseerd rekruteringsproces (lees ook: ‘Een leven lang

loopbaan plannen’, p. 24). 

Ondanks de 
positieve effecten 
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2 Arntz, M., T. Gregory en U. Zierahn, ‘The risk of automation for 

jobs in OECD countries: A comparative analysis’, 2016 - OECD 

Social, Employment and Migration Working Papers No. 189. 

Paris: OECD Publishing. 

3 Europe's Digital Progress Report, 2017. 
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DIGITALISERING VERRIJKT 
ARBEIDSORGANISATIE

De digitalisering heeft een ingrijpend effect op de arbeids-

markt, maar ook op de bestaande arbeidsorganisatie en de 

arbeidsrelaties. 

Potentiële pluspunten zijn:

meer mogelijkheden om tijd- en plaatsonafhankelijk te 

werken;

werken waar en wanneer je wil kan leiden tot een beter 

evenwicht tussen privéleven en werk;

betere toegang tot de arbeidsmarkt voor doelgroepen die 

flexibel werken verkiezen of voor wie dit meer mogelijkhe-

den tot tewerkstelling biedt (bijv. mensen met een beperkte 

mobiliteit);

werken met freelancers en zelfstandige professionals wordt 

gemakkelijker en biedt bedrijven de kans een flexibel 

personeelsbestand op te bouwen (lees ook: ‘Naar nieuwe 

(flexibele) vormen van werk’, p. 16);

…

Ten slotte vormt de digitalisering een motor voor de deeleco-

nomie. Die zet klassieke businessmodellen op zijn kop en 

brengt tal van nieuwe uitdagingen met zich mee, bijvoorbeeld 

inzake het statuut van de platformwerkers, de veiligheid en 

sociale bescherming van de medewerkers en andere.
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