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Shaping the digital economy 2030. 
From research to action 
 

 

Scenario 1* 

The two worlds of work in the year 2030 

 
Europa,  2030.  De regeringen van verschillende EU‐lidstaten hebben al een twintigtal 
jaar de digitale transformatie van de economie met een zeker enthousiasme onthaald, 
in de hoop hierin de motor van een nieuwe economische dynamiek terug te vinden. In 
tegenstelling  tot  wat  bepaalde  studies  hadden  aangekondigd,  bleef  een  digitale 
“revolutie” met  “disruptieve”  gevolgen  voor  het  economische model  uit,  zoals  fors 
toenemende  werkloosheid.  Wel  kregen  we  te  maken  met  een  progressieve 
transformatie van productieprocessen, met eveneens progressieve gevolgen voor de 
taken, de banen, de organisatie van de arbeidsmarkt, kwalificaties, …  

 
1. Vanaf het begin van de jaren 2000 zagen we het aantal banen toenemen en stilaan vaste vorm 

krijgen rond  twee pijlers. Vandaag, in 2030, zijn er enerzijds de werknemers in loondienst, die 
vnl.  in  multinationals  werken,  anderzijds  de  werknemers  van  onderaannemers  bij  deze 
multinationals, d.w.z. ’kmo’s en digitale platforms. Deze werknemers zijn ofwel in loondienst 
aan de slag, ofwel als zelfstandige, wat vaakst het geval is.   

 
2. In de eerste pijler  zien we vooral hoogopgeleide werknemers, met  kwalificaties die enorm 

goed aansluiten bij de context van een gedigitaliseerde economie: programmeurs, analisten, 
dataspecialisten  (data  officer,  data  mining,  enzovoort),  ontwikkelaars  van  toepassingen, 
algoritmen, enzovoort. In feite “voeden” ze de digitale economie. In deze grote bedrijven zijn 
de  vakbonden  aanwezig.  Ze  worden  door  de  werkgevers  beschouwd  als  gerespecteerde 
representatieve  gesprekspartners  die  onderhandelen  voor  betere  werk‐  en  levens‐
omstandigheden voor de werknemers. Bedoeling is inderdaad de beste mensen bij zich houden. 
Toegevingen vanuit het management om het werk nog aangenamer te maken, zijn hier dus 
altijd mogelijk.  

 
3. Doorheen de jaren is het aantal jobs in deze ondernemingen geslonken door onder andere de 

robotisering en automatisering van bepaalde  taken. Maar we kunnen niet zeggen dat deze 
robotisering een gigantische impact had op het aantal jobs. In werkelijkheid is een ander soort 
job ontstaan, gereorganiseerd rond machines en algoritmes. En de jobs die niet meer bestaan, 
waren vooral jobs die weinig kwalificatie vereisten, of werk dat in onderaanneming kon worden 
uitgevoerd.  In  feite  al  het  werk  dat  niets  te  maken  heeft  met  de  core  business  van  de 
onderneming.  

 

4. Merk op dat de collectieve onderhandeling voortaan op ondernemingsniveau plaatsvindt. De 
interprofessionele  sociale  dialoog  –  op  regionaal,  nationaal  en  Europees  niveau  –  werd 
geleidelijk aan vervangen door een sociale sectordialoog per bedrijfstak en vervolgens steeds 
meer  door  een  collectieve  onderhandeling  binnen  elke  onderneming,  met  steeds  grotere 
onderhandelingsmarges op ondernemingsniveau.  
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5. Maar  naast  deze  eerste  arbeidswereld  bestaat  dus  nog  een  tweede,  nl.  die  van  de 
onderaannemers,  de  kmo’s:  zelfstandige  werknemers  of  “micro‐ondernemers”,  waarbij 
nauwelijks nog een vakbond aan de onderhandeling van arbeidsvoorwaarden te pas komt. Er 
zijn geen “collectieve” relaties meer in de strikte zin van het woord. Bovendien gaat het steeds 
minder  om  loontrekkende  werknemers  en  steeds  meer  om  zelfstandigen,  nomadische 
werknemers of thuiswerkers, werknemers die per taak worden betaald, deeltijdwerkers. Ze zijn 
over het algemeen lager geschoold en voeren slecht betaald werk uit. De vakbonden hebben 
weinig slagkracht in deze context: ze zijn in deze wereld veel minder verankerd dan in de grote 
opdrachtgevende  multinationals.  Collectieve  onderhandelingen  verlopen  er  moeizaam, 
aangezien  deze  arbeidsrealiteit  versnipperd  is  in  verschillende  statuten,  substatuten  en 
arbeidsvormen.. 

 

6. De arbeidswereld  is ook geografisch veel meer versnipperd geraakt.  In  informatica – kmo’s 
bijvoorbeeld, worden regels computercode via digitale platforms in onderaanneming gegeven 
aan  informatici  in  Oekraïne  of  Pakistan  en  worden  stukken  software  geschreven  door 
Russische codeurs,… Dat soort fenomeen duikt ook op in haast alle kleine dienstenbedrijven: 
boekhouding, vertaling, sociaal secretariaat, enz. De definitie zelf van waaruit het “personeel” 
van deze  kmo’s bestaat, wordt  steeds  vager, wat  van nature de  zwakte  van de  collectieve 
relaties  verklaart.  We  zien  ook  dat  deze  evolutie  de  verschillende  vormen  van  sociale 
regulering uitholde. Het hebben over “wekelijkse arbeidstijd” bijvoorbeeld heeft niet veel zin 
meer bij onderaannemers. De regel is: zolang er werk is, wordt er … gewerkt! 

 
7. Een  ander  fenomeen:  sinds  een  twintigtal  jaar,  sinds  de  jaren  2010,  merken  we  een 

toegenomen  concentratie  van  de  toegevoegde  waarde  in  de  wereldwijde  waardeketens. 
Simpel gezegd: multinationals en grote digitale platforms zijn erin geslaagd de  toegevoegde 
waarde over de hele planeet af te romen, de meest rendabele segmenten van hun activiteiten 
te strikken waarbij ze enkele kruimels winst overlaten voor de kmo’s. Die hebben moeite om 
het hoofd boven water te houden in deze ultra‐concurrentiële, geglobaliseerde omgeving. Deze 
“winnaars” van de digitale economie zijn in feite enkele oligopolistische ondernemingen, die de 
meerwaarden  onderling  verdelen,  naar  eigen  goeddunken.  Dat  is  het  geval  in  sectoren  als 
sociale  netwerken,  media,  informatie,  financiën,  maar  ook  in  de  logistiek,  de  handel,  het 
toerisme, het hotelwezen, de bouw, het personenvervoer, …   

 

8. De grondstof van deze oligopolistische ondernemingen is niet zozeer hun infrastructuur dan 
wel hun gegevens. In enkele jaren zijn ze erin geslaagd om massa’s gegevens aan te maken, te 
verzamelen, op te waarderen en er munt uit te slaan. Het is hun oorlogskas. Hun inbeslagname 
van  de  toegevoegde  waarde  stelt  ze  in  staat  in  alle  uithoeken  van  de  wereld  de  meest 
gekwalificeerde werknemers aan te werven en die te vertroetelen met de meest aantrekkelijke 
arbeidsvoorwaarden.  Hun  kwetsbare  plek  blijft  evenwel  cybercriminaliteit.  In  enkele 
ogenblikken  kan  die  hun  business  model  in  gevaar  brengen  door  sites  te  blokkeren,  door 
virussen  te  activeren,  maar  ook  door  productieketens  in  de  war  te  brengen,  foute  info  te 
verspreiden enz. Daarom  hebben deze multinationals samenwerkingsakkoorden gesloten met  
overheden die de strijd aanbinden met cybercriminaliteit. 

 

9. Zo  bestaan  er  in  2030  twee  werelden.  Enerzijds  de  multinationals  als  oligopolistische 
ondernemingen, waarvan de economische wereldmacht nog nooit zo groot is geweest. Zij die 
er werken  zijn de hoogstgekwalificeerde  loontrekkenden,  die  door hun management  in de 
watten worden gelegd. Anderzijds de onderaannemers, die trachten te overleven in een ultra‐
geconnecteerde en dus ook ultra‐concurrentiële wereld, gekenmerkt door het quasi volledig 
ontbreken van collectieve relaties en sociale regulering, en waar arbeid haast een handelswaar 
is geworden. Tussen beiden is de – wat in 2017 nog de “middenklasse” werd genoemd – bijna 



Christophe Degryse, ETUI 2017 ‐ Page | 3 

 

 

volledig  verdwenen,  aangezien  een  heel  aantal  banen  waarvoor  men  gemiddeld 
gekwalificeerd moest zijn (en een gemiddeld loon kreeg) verloren gingen. 

 
10. Wat zou de rol van de syndicale organisaties zijn in deze gepolariseerde wereld, op het vlak van 

representativiteit,  collectieve  actie  en  collectieve onderhandelingen,  “klassensolidariteit”  en 
beleidsactie voor de sociale regulering van “ondergeschikte” banen? 

 
 
 
 
 
*Dit eerste scenario is specifiek. Het is een trendscenario: het is opgebouwd vanuit de projectie van de huidige tendensen en het 
samenbrengen van “standaard”‐hypotheses zonder storende factoren. Dit eerste scenario werd door de onderzoekers tijdens het 
seminarie van 2017 niet bewerkt. Het dient om nadien scenario’s te kunnen opbouwen waarbij telkens veranderingen optreden. 
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Driver  H1  H2  H3  H4  H5 

1. Social 
Regulation 

Local decentralized 

regulation (by 

entreprise) 

New corporatism (by 

profession) 

Local mutualization 

(cities) 

Universal pillar  at 

EU level 

Pure market 

(trade  regulation) 

2. Employment 

relationship 

Blurring employment 

status 

(employer/customer) 

Clarification inc. 

rights 

(State) 

Soft regulation 

governed by 

branding 

Renewal of 

cooperativism 

Leave it to the 

market  (civil  law) 

3.Value chains  “GAFA” Monopoly 

Concentration (key 

firms) and opacity. 

High 

skills/commodities 

Open source 

cooperation 

Transparency  

and  distribution. 

Virtuous capitalism 

Transparency  and 

concentration 

National/local  infra 

and controlled 

Opacity and 

disaggregation 

 

4. Collective 

organization 

Union free (without)  Bottom up dynamic 

(self organization) 

Top down dynamic 

(adaptation of TU) 

Fragmentation  (TU 

for some, not  for 

others) 

H2 + H3 

(convergence  and 

reborn Unions) 

5. Interaction 

human/ 

machine 

High quantity and 

quality of interactions. 

Less jobs but more 
demanding 

Less interaction 

but more quality. 

More  independent 

work  (new 

services).

Poor quality  but 

more quantity. 

More  automation. 

Maintain Job higher 

skills

Less interactions 

(automation) et 

poor quality.  Less 

jobs and less 

demanding 

 

6. 

Cyberconfidence 

Highly dependable, run 

by Big Data. 

Confidence  (US‐China) 

Mid level nat/regional 

infra. Resilient  in 

confidence (EU) 

Mistrust and  search 

for local  solidarities 

(Commons) 

Mistrust 

(vulnerable) without 

solidarity 

 

SCENARIOS  2 working worlds : 

cherished high skills 

and “commodities” 
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Shaping the digital economy 2030. 
From research to action 
 
 
Scenario 2 

Better jobs and greater autonomy 

 
Sinds  eind  de  jaren  2010  is  de  digitalisering  van  de  economie  in  een  stroomversnelling 
gekomen.  Toch  heeft  de  oorspronkelijk  ingeslagen  richting,  met  enkele  grote,  sterk 
overheersende, oligopolistische multinationals (die we de GAFA noemden en die heedl wat 
procedures  lopen  hadden  wegens  schending  van  de  concurrentieregels:  misbruik  van 
machtspositie, mededingingsverstorende  praktijken,  enz.)  geleidelijk  aan  plaatsgemaakt 
voor  de  ontwikkeling  van  een  nieuw  economisch  model.  Dat  bestaat  meer  uit  een 
samenstel  van  kleinere  ondernemingen,  heel  vaak  digitale  platforms,  die  inzetten  op 
transparantie  en  op  de  opensource‐filosofie:  vrije  verdeling  van  software,  toegang  tot 
broncodes en samenwerking tussen programmeurs. Het opensourceveld is ontstaan vanuit 
overheden en universiteiten, maar werd tot slot ook actief in de privésector, ten koste van 
de  GAFA  en  van  de  andere  zogenaamde  eigendomssystemen.  De  bedoeling  was  meer 
bepaald  er  zeker  van  te  zijn  dat  verre  ondernemingen  zich  niet  de  infrastructuur  voor 
dataopslag zouden toe‐eigenen. Heel het businessmodel van die ondernemingen zakte zo 
stilaan in elkaar. In 2030 krijgt de digitale economie dus een nieuw gezicht, dat tamelijk ver 
af staat van dat waar onze voorgangers een karikatuur van maakten (in grote  lijnen: Big 
Brother). 

 
1. De diversiteit van dit nieuwe samenstel van ondernemingen, de business‐to‐businessplatforms, 

sleepte in zijn kielzog uiteenlopende vormen van werkgelegenheid en arbeid mee. In die mate 
zelfs  dat  er  voortaan  veel  verwarring  heerst  over  wat  een  “job”  is,  wat  het  statuut  van 
“werknemer” inhoudt, en zelfs over wat de arbeidsorganisatie als dusdanig is. Start‐ups en micro‐
ondernemingen  schoten  als  paddenstoelen  uit  de  grond,  daarbij  zien  we  vernieuwende 
zelfstandige ondernemers, freelancers, onafhankelijke externe “nomaden‐” medewerkers, maar 
ook onderaannemingsketens die soms volledig geglobaliseerd zijn. Die evolutie heeft natuurlijk 
niet geleid tot het simpelweg verdwijnen van loontrekkendenarbeid, maar dit soort arbeid lijkt 
wel meer en meer voorbehouden aan een zekere elite op de arbeidsmarkt. Een elite van een 
handvol mensen die erin slagen zich te laten aanwerven door grote bedrijven dankzij hun uiterst 
gespecialiseerde  kwalificaties.  Het  gaat  niet  enkel  om  grote  bedrijven  uit  de 
informatiemaatschappij, maar ook uit sectoren als gezondheid, handel, juridisch of fiscaal advies, 
kortom alle domeinen waarin kunstmatige intelligentie vandaag een centrale rol speelt.   

 
2. Voor  de  rest  wilden  steeds  meer  werknemers  in  de  wervelende  context  van  veranderende 

statuten  en  arbeidsvormen  het  essentieel  voordeel  van  deze  reorganisatie  benutten: 
toegenomen autonomie. Vandaag zoekt een jongere die begint te werken eerder een “markt” 
dan een “werkgever”. Overigens maken werkgevers, als ze tenminste nog bestaan, steeds meer 
gebruik  van  onderaannemingsplatforms  die  hen  de  mogelijkheid  geven  niet  meer  de 
verantwoordelijkheid  van  baas  op  te  nemen, maar  gewoonweg  een  “requester”  te  zijn,  een 
afnemer van diensten. Hoewel de nieuwe werknemers dikwijls meer autonomie krijgen, staat 
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deze  nieuwe  arbeidsmarkt  voor  de  minst  geschoolden  echter  vooral  voor  toegenomen 
onzekerheid. Voor hen gaat het om een opeenvolging van taakjes op platforms: ze ondergaan 
hun freelance‐status eerder dan dat ze er zelf voor kiezen. 

  
3. Hoe dan ook heeft deze evolutie van de arbeidsmarkt positieve gevolgen voor de toegang tot 

werk voor mensen die voordien ver afstonden of uitgesloten waren van de arbeidsmarkt. Met de 
asiel‐ en migratiecrisis van eind de jaren 2010 bijvoorbeeld konden vele migranten die niet als 
loontrekkende aan de slag konden, starten met “autonome” activiteiten. Ze verdienden daardoor 
hun brood en konden een waardiger leven leiden. Zulke kansen kwamen er dankzij de evolutie 
van de arbeidsmarkt ook voor gehandicapten, chronisch zieken, studenten en gepensioneerden. 
Het  hoeft  niet  gezegd  dat  de  regeringen  van  de  EU‐lidstaten  daar  enkel  de  voordelen  van 
opmerkten: minder overheidsuitgaven, meer individuele “responsabilisering”, een toename van 
de activiteitsgraad, een daling van het armoederisico,….  

 

4. Neveneffect  van  deze  evolutie:  geleidelijk  aan  ontstaan  nieuwe  virtuele  “community’s”  van 
mensen die hetzelfde werk of “beroep” uitoefenen, of in dezelfde marktsegmenten werken. De 
coöperatieve  economie  is  geen  nieuw  concept,  maar  het  fenomeen  is  booming,  dankzij  de 
digitale technologieën en de onlineplatforms die sociaal goed ingeburgerd raken: men heeft het 
voortaan over samenwerkingsplatforms, volgens de filosofie van democratie en transparantie. 
Ze zijn  in handen van en worden bestuurd door de werknemers, de gebruikers en de andere 
stakeholders.    Ze komen  tegemoet aan de behoefte van een groeiend aantal  gebruikers aan 
manieren  voor  onderlinge  samenwerking om de productie  van  goederen  en de  levering  van 
diensten  beter  te  organiseren.  Deze  organisatiewijze  maakt  het  ook  mogelijk  om  deze 
freelancers met één stem te laten spreken ten aanzien van de markt, om nieuwe vormen voor 
collectieve actie te creëren en toch onafhankelijk te blijven. Tegelijk biedt deze organisatiewijze 
de kans samen te werken om de diensten, of bijvoorbeeld de vorming en de kwalificaties, te 
verbeteren. Deze zelforganisatie krijgt concreet vorm via networking, een proces dat al met al 
tamelijk vanzelfsprekend lijkt voor de digital born  generation die vandaag de touwtjes in handen 
heeft. 

 
5. Zo zag een groeiend aantal samenwerkingsplatforms het daglicht, stuk voor stuk alternatieven 

voor de platforms die gefinancierd werden door risicokapitaal. In zekere zin zijn 2 soorten start‐
ups ontstaan: enerzijds start‐ups van jonge ondernemers die ervan dromen voor een torenhoog 
bedrag  overgenomen  te  worden  door  enkele  grote  ondernemingen,  anderzijds  start‐ups  die 
nieuwe digitale  technologieën aanwenden om een economisch  ideaal, dat democratischer en 
eerlijker is, concreet vorm te geven. 

 
6. De  vakbondsorganisaties  hechten  belang  aan  de  ontwikkeling  van  deze  samenwerkings‐

platforms,  omdat  ze maatschappelijk  zinvol  zijn:  ze  creëren werkgelegenheid  en worden  niet 
uitsluitend  gestuurd  door  winstbejag.  Toch  zijn  de  structuur  en  de  werking  van  traditionele 
vakbonden niet  geschikt  voor deze  samenwerkingsvorm. De nieuwe platforms  lijken meer op 
gildes  –  d.w.z.  verenigingen  van mensen  die meestal  onafhankelijk  en  gekwalificeerd  zijn  en 
gemeenschappelijke activiteiten verrichten – dan op vakbondsfederaties die loontrekkenden uit 
dezelfde  sector of  onderneming  samenbrengen.  In  deze  “gildes”  staat  zelforganisatie  voorop, 
volgens een proces van transparantie.  

 
7. In dit systeem is de tussenkomst van vakbonden wellicht niet nodig. Hun rol beperkt zich dus tot 

het organiseren en verdedigen van loontrekkenden in meer traditionele ondernemingen en tot 
het  beschermen  van  de  meest  kwetsbare  werknemers.  Vakbonden  zijn  nog  steeds  de 
pleitbezorgers van socialebeschermingsstelsels, maar die zijn vooral uitgegroeid tot professionele 
systemen, publiek of privé. 
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8. Toch  legden  bepaalde  vakbonden  zich  niet  neer  bij  deze,  in  hun  ogen  te  beperkte,  rol.  Ze 
trachten zich aan te passen aan de nieuwe coöperatieve beweging, maar ook aan wie er in de 
marge niet  in  slaagt om zichzelf  te organiseren. Deze vakbonden denken na over hoe  ze die 
mensen best bereiken en bijstaan om hun behoeften te bepalen (op het vlak van werk, maar 
bijvoorbeeld ook inzake opleiding, kwalificatie, gezondheidszorg, etc.), zonder de culturele en 
sociale  aspecten  te  verwaarlozen.  Op  die  manier  proberen  deze  vakbondsorganisaties  de 
coöperatieve beweging de vruchten te  laten plukken van hun expertise, hun ervaring met de 
arbeidswereld, hun organisatievermogen en hun knowhow op het vlak van onderhandelingen. 
Ze  menen  dat  ze  daardoor  een  vertrouwensrelatie  met  deze  nieuwe  arbeidswereld  zullen 
kunnen uitbouwen, hun imago kunnen verbeteren en ten aanzien van overheden meer kunnen 
wegen op de vormen van sociale regulering voor deze markten van “zelfstandige” arbeid. Ze 
hopen via deze aanpak banden te smeden tussen traditionele arbeidsorganisatiestructuren en 
nieuwe zelfgeorganiseerde structuren en hun krachten te bundelen om de arbeidswereld beter 
te maken. 
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Driver H1 H2 H3 H4 H5 

1. Social 

Regulation 

Local decentralized 

regulation  (by 

entreprise) 

New corporatism (by 

profession) 

Local mutualization 

(cities) 

Universal pillar  at 

EU level 

Pure market  (trade 

regulation) 

2. Employment 

relationship 

Blurring  employment 

status 

(employer/customer) 

Clarification  inc. 

rights 

(State) 

Soft regulation 

governed by 

branding 

Renewal of 

cooperativism 

Leave it to the 

market  (civil  law) 

3.Value chains  “GAFA” Monopoly 

Concentration (key 

firms) and opacity. 

High 

skills/commodities 

Open source 

cooperation 

Transparency  and 

distribution. 

Virtuous capitalism 

Transparency  and 

concentration 

National/local  infra 

and controlled 

Opacity and 

disaggregation 

 

4. Collective 

organization 

Union free (without)  Bottom up dynamic 

(self organization) 

Top down dynamic 

(adaptation of TU) 

Fragmentation  (TU 

for some, not  for 

others) 

H2 + H3 

(convergence  and 

reborn Unions) 

5. Interaction 

human/ machine 

High quantity and 

quality of interactions. 

Less jobs but more 
demanding 

Less interaction  but 

more quality. More 

independent work 

(new services). 

Poor quality  but 

more quantity. More 

automation. 

Maintain Job higher 
skills

Less interactions 

(automation) et 

poor quality.  Less 

jobs and less 

demanding 

 

6. 

Cyberconfidence 

Highly dependable, run 

by Big Data. 

Confidence  (US‐China) 

Mid level nat/regional 

infra. Resilient  in 

confidence (EU) 

Mistrust  and  search 

for  local  solidarities 

(Commons) 

Mistrust  (vulnerable) 

without  solidarity 

 

SCENARIOS  Better jobs in 

autonomous work 
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Shaping the digital economy 2030. 
From research to action 

 

 

Scenario 3 

Peer‐to‐peer 

 
De planeet heeft te kampen met grote uitdagingen, in het bijzonder de klimaatopwarming 
met  steeds  extremere  gevolgen.  In  die  context  is  gaandeweg  gebleken  dat  de  grote 
internationale conferenties van de Verenigde Naties, de multilaterale verdragen en andere 
diplomatieke initiatieven de uitdagingen niet aan konden. De nationale staten, die strak 
blijven  verdedigen  wat  ze  als  hun  nationale  economische  belangen  aanzagen  –  het 
beroemde “America first” van de voormalige president van de Verenigde Staten, Donald 
Trump  —  bleken  niet  in  staat  om  samen  een  volledig  strategisch  actieprogramma  te 
schrijven “om de planeet te redden”. Daaruit vloeide een rist crisissen voort op allerlei 
vlakken: klimaat, economie, migratie, financiën, huisvesting, werkgelegenheid, enz. In die 
mate dat de nationale overheden van de industrielanden al hun geloofwaardigheid bij het 
grote  publiek  verloren.  De  burgers  hebben  immers  zwaar  te  lijden  onder  de  sociale 
gevolgen  van  het  onvermogen  van  hun  overheden  en  het  feit  dat  die  hun  plicht 
verwaarlozen.     

 
1. De eerste slachtoffers van deze crisissen zijn de steden en lokale overheden. Geleidelijk aan, 

om het falen van hun nationale regeringen te counteren, hebben de overheden van de steden 
het  heft  in  handen  genomen.  Ze  hebben  zich  geëngageerd  voor  ambitieuze  initiatieven, 
volgens het model van de C40 dat begin de jaren 2000 werd gecreëerd1.  “Thinking  globally ‐ 
acting locally” vat de achtergrond van dit nieuwe politieke en economische model samen. Het 
gaat  dus  om  een  terugkeer  naar  lokaal  handelen  op  niveau  van  de  steden  en  de 
randgemeenten, maar ook van de grondgebieden en de landelijke gebieden. 

 

2. Men had kunnen vrezen voor een geografische en politieke versnippering, een soort terugkeer 
naar  de  Middeleeuwen,  met  minder  uitwisseling  en  terugtrekking  in  afzonderlijke 
grondgebieden.  Dat  was  echter  zonder  rekening  te  houden  met  de  opkomst  van  nieuwe 
technologieën en wat die voor nieuws kunnen brengen in deze omgeving: sterke digitale tools, 
connectiviteit  en  digitale  platforms.  Deze  technologieën  zorgden  voor  oneindig  veel 
netwerken, ze maakten de onderlinge verbinding van al deze “lokale acties” mogelijk en gaven 
gestalte  aan  een  echte  “globale  denkoefening”.  Anders  gezegd:  de  nieuwe  omgeving 
bevorderde een economie die sterker verankerd is in de grondgebieden, maar dit model heeft 
zich dankzij de oneindige samenwerkingsmogelijkheden en de uitbouw van de open source 
sterk ontwikkeld in netwerken.  

 
 

 

 
 

1 http://www.c40.org 
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3. De  productie  werd  gereorganiseerd  volgens  het  model  van  de  “commons”  (een  open 
systeem,  gedeelde  resources  die  collectief  beheerd  worden  door  de  gemeenschap  die 
governanceregels vastlegt), op een duurzamere en democratischere manier. Stukje bij beetje 
zagen we een oud concept weer opduiken. Het ontstond eind de 19de eeuw en werd sinds het 
eind van de 20ste eeuw wat losgelaten, maar dankzij de nieuwe technologieën kende het een 
nieuw elan: de coöperatieve economie. De technologie maakte zich enigszins  los van haar 
vroegere imago van louter winstbejag, een stempel die ze te wijten had aan de “oude” GAFA, 
en werd meer gepersonaliseerd en ten dienste gesteld van werknemers en burgers voor hun 
eigen projecten. Het is een adaptieve technologie die vooral beantwoordt aan de behoeften 
van mensen, en die geen op winst gerichte gadgettechnologie is. De toegang tot netwerken, 
maar ook tot platforms, algoritmes,  blockchains,  artificiële intelligentie en evenzeer scholing 
en competenties, al die zaken verlopen vlotter en democratisch. 

 
4. In dit model wordt innovatie niet geprivatiseerd. De waarde wordt niet bepaald door individuen 

of buitenlandse bedrijven, maar gesocialiseerd. De profetische woorden van bepaalde denkers 
worden bewaarheid die in deze nieuwe technologieën een middel zagen om afstand te nemen 
van het kapitalisme en zijn uitdijende multinationals dankzij de digitale desintermediatie.  

 
5. In deze context zijn de traditionele vormen van arbeid in loondienst zeker geëvolueerd. Het 

bedrijfsmodel  is  niet  meer  de  grote  multinational  of  zijn  dochterbedrijven  met 
honderdduizenden werknemers, maar kleinere bedrijfseenheden die opereren in netwerken, 
in  de  geest  van  het  Baskische  Mondragon,  een  overkoepelend  orgaan  van  een  260‐tal 
coöperaties met 70 000 personen2, ontstaan  in het begin  van de 21ste  eeuw.   Dit model  is 
uitgegroeid tot de huidige norm omdat het doeltreffender is met gemotiveerde werknemers 
aan de basis, met de ondersteuning van lokale overheden die hierin een manier vinden om de 
economie van hun grondgebied aan te zwengelen.  

 
6. De werknemers zijn mede‐eigenaar van hun productietools en bezitten sociale aandelen van 

hun  bedrijf.  Ze  zien  zichzelf  niet  als  “werknemers”, maar  als  “vennoten”.  Ze  beschouwen 
zichzelf als zelfstandigen, ook al zijn ze in loondienst. Ze zijn erg gehecht aan hun autonomie 
en  willen  allesbehalve  afhangen  van  een  pensioenfonds  of  naamloze  vennootschap.  Ze 
hebben  spaarkassen  opgericht  die  dienstdoen  als  onafhankelijke  sociale  zekerheids‐  en 
pensioeninstanties.  Deze  coöperatieven  opereren  in  netwerken  en  smeden  soms  joint 
venture akkoorden met traditionelere bedrijven.  

 
7. Tijdens  algemene  vergaderingen  wordt  bekeken  of  er  nieuwe  machines  aangekocht, 

productieprocessen gewijzigd en  nieuwe opleidings‐ en bijscholingsprogramma’s georgani‐
seerd moeten worden.  Deze  vergaderingen  staan  bol  van  vernieuwende  en  coöperatieve 
ideeën. De machines staan ten dienste van de werknemers en niet omgekeerd. Bovendien 
werd het credo van Mondragon overgenomen: Humanity at work.  

 

8. De vakbonden die  geen  grondige hervormingen doorvoerden werden volledig  van de  kaart 
geveegd. Er bestaan niet langer grote nationale vakverbonden met een sterke hiërarchie en een 
bottom‐up‐structuur. De nieuwe vakbonden zijn beter aangepast aan de nieuwe coöperatieve 
omgeving;  de werknemers  namen  het  initiatief  daartoe.  De  nieuwe  vakbonden  zijn  kleine 
eenheden  die  opereren  in  netwerken  en  regionaal  of  lokaal  actief  zijn  in  en  tussen 
verschillende productiecoöperaties. Sommige noemen dit de platformvakbeweging. Het blijft 
hun rol om de werknemers de mogelijkheid te bieden om hun ongenoegen te uiten over het 
werk,  de  moeilijkheden  bij  de  taken  die  ze  uitoefenen  en  om  de  arbeidsvoorwaarden  te 
proberen  te  verbeteren.  Ze  wonen  als  actief  lid  de  algemene  vergaderingen  bij,  maar  in 
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tegenstelling  tot  de  individuele  werknemers  willen  ze  vooral  de  collectieve  problemen 
aanpakken  en  proberen  hierover  met  de  directie  in  gesprek  te  gaan  op  basis  van  een 
medezeggenschapsmodel. De collectieve problemen kunnen het beroepskader overstijgen en 
bv.  gaan  over  transport,  mobiliteit,  huisvesting,  opleiding  en  gezondheidszorg.  Deze 
“syndicale”  organisaties  treden  dus  verder  op  als  tussenschakel  tussen  de  individuele 
werknemers en de leiders. Het grote verschil  met de vorige organisaties is dat ze handelen in 
een  gemeenschappelijke  geest  en  niet  vanuit  een  klassen‐  of  een  sociale  strijd.  Terecht, 
aangezien de coöperatie in handen is van de werknemers. 

 
9. Men  wordt  er  zich  meer  en  meer  van  bewust  dat  de  oude  bestuursvormen  niet  het 

doeltreffendste  middel  zijn  om  het  werk  te  organiseren  en  dat  individuen  die  zichzelf 
organiseren  gemotiveerder  en  ondernemender  zijn.  Deze  nieuwe  samenleving  neemt  de 
vorm  aan  van    een  zogenaamde  “postprofessionele”  samenleving    waar  werk  niet  langer 
centraal  staat  in  het  maatschappelijke  leven  en  waar  tegemoet  wordt  gekomen  aan  de 
menselijke  noden  via  een  nieuwe  organisatie  op  het  vlak  van  tijd  en  energie  zoals 
vrijwilligerswerk, cultuur, uitwisseling, delen en coöperatie. Naast hun rol in de coöperatieve 
beweging pasten de nieuwe vakbonden in hun taak in deze postprofessionele samenleving aan 
een zetten ze zich in voor opleiding, burgeremancipatie en de strijd tegen ongelijkheid.  
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  Driver  H1  H2  H3  H4  H5 

1. Social 

Regulation 
Local decentralized 

regulation (by 

entreprise) 

New corporatism (by 

profession) 

Local mutualization 

(cities) 

Universal pillar at 

EU level 

Pure market (trade 

regulation) 

2.  Employment 

relationship 

Blurring employment 

status 

(employer/customer) 

Clarification inc. 

rights 

(State) 

Soft regulation 

governed by 

branding 

Renewal of 

cooperativism 

Leave it to the 

market (civil law) 

3.Value chains  “GAFA” Monopoly 

Concentration (key 

firms) and opacity. 

High 

skills/commodities 

Open source 

cooperation 

Transparency and 

distribution. 

Virtuous capitalism 

Transparency and 

concentration 

National/local infra 

and controlled 

Opacity and 

disaggregation 

 

4. Collective 

organization 

Union free (without)  Bottom up dynamic 

(self organization) 

Top down dynamic 

(adaptation of TU) 

Fragmentation (TU 

for some, not for 

others) 

H2 + H3 

(convergence and 

reborn Unions) 

5. Interaction 

human/ machine 

High quantity and 

quality of interactions. 

Less jobs but more 

demanding 

Less interaction but 

more quality. More 

independent work 

(new services). 

Poor quality but 

more quantity. More 

automation. 

Maintain Job higher 

skills

Less  interactions 

(automation) et 

poor quality. Less 

jobs and less 

demanding 

 

6. 

Cyberconfidence 

Highly dependable, run 

by Big Data. 

Confidence  (US‐China) 

Mid level nat/regional 

infra. Resilient in 

confidence  (EU) 

Mistrust  and  search 

for  local  solidarities 

(Commons) 

Mistrust  (vulnerable) 

without  solidarity 

 

SCENARIOS  Peer to peer   
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Shaping the digital economy 2030. 
From research to action 

 
 

Scenario 4 

Wild West 
 
In  de  nasleep  van  de  financiële  crisis  van  2008  hebben  nationale,  Europese  en 
internationale  (OESO)  overheden  besloten  om  de  prudentiële  en  toezichtmaat‐regelen 
voor de financiële markten en de banksector gedurende het hele jaar 2010 te versterken 
om nieuwe megacrisissen te voorkomen. 
 
1. Maar  de  opkomst  van  nieuwe  technologieën  heeft  de  ontwikkeling  van  nieuwe  praktijken 

mogelijk gemaakt die bijna volledig ontsnappen aan deze nieuwe voorschriften:  "schaduw"‐
banken,  fintech,  insurtech,  cryptocurrency  en  andere  financiële  en  crowdfunding‐startups. 
Deze  ontwikkeling  vond  plaats  buiten  elk  prudentieel  kader.  Geleidelijk  hebben  zich 
speculatieve bubbels gevormd in deze sectoren, zonder dat bekend wat de reikwijdte en de 
potentiële  impact  op  de  reële  economie  is  als  ze  uiteenspatten.  Overheidsinstanties  en 
wetgevers, die traditioneel al achterophinken op het vlak van technologie, werden deze keer 
volledig overweldigd door deze veelzijdige en volledig geglobaliseerde "schaduwwereld". 

 

2. Maar aan het einde van de jaren 2020 deed zich het slechtste scenario voor. Het uiteenspatten 
van de bitcoin‐bubbel ‐ de moeder van alle bubbels ‐ veroorzaakte een ongekende wereldwijde 
financiële crisis. Deze crisis verspreidde zich snel naar de hele financiële sector en vervolgens 
naar de reële economie. En deze keer was de euro er niet tegen opgewassen. Uiteindelijk is de 
hele internationale financiële architectuur ingestort. 

 

3. In tegenstelling tot de politieke reactie op de crisis van 2008 scheppen de autoriteiten deze keer 
geen  nieuw  regelgevend  en  wetgevend  kader  omdat  ze  ervan  uitgaan  dat  er  totaal  geen 
controle meer kan worden uitgeoefend op de  digitale technologieën en dat het nutteloos zou 
zijn om te proberen om ze alsnog te reguleren: nutteloos op nationaal niveau, onmogelijk op 
mondiaal niveau. Zo vertrouwen de regeringen van de grote industrielanden (Verenigde Staten, 
Duitsland,  Japan,  het  Verenigd  Koninkrijk,  Frankrijk,  Italië,  enz.)  nu  uitsluitend  op  het 
marktmechanisme. De wereld wordt enkel door het marktmechanisme bestuurd. Politiek en 
regeringen worden gereduceerd tot hun eenvoudigste vorm. Internationale verdragen inzake 
klimaat, belastingen, corruptie, enz. en andere multilaterale diplomatieke verbintenissen zijn 
achterhaald,  net  als  bestuursrecht,  sociaal  recht,  nationaal  en  Europees belastingrecht.  Alle 
macht naar de markten. 

 

4. In deze geglobaliseerde digitale wereld zijn nationale, Europese en internationale instellingen 
aanzienlijk verzwakt en hebben ze bijna alle geloofwaardigheid bij de publieke opinie verloren 
die  hen  ervan  beschuldigt  te  capituleren  voor  het  marktmechanisme.  De  belangrijkste 
economische spelers hebben nu de touwtjes in handen. De multinationals, sterker dan ooit, zijn  
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laatste instellingen die een vorm van "autoriteit" belichamen; zij regeren oppermachtig over de 
hele  planeet  en  dicteren  aan  verzwakte  regeringen  hun  voorwaarden  om  te    investeren, 
activiteiten te ontwikkelen, banen te creëren, enz. 

 
5. Ze hebben naar  eigen  goeddunken de waardeketens  gereorganiseerd, wat  de wereldwijde 

industrie  radicaal  heeft  veranderd.  De  productieprocessen werden  volledig  ontmanteld  en 
opereren nu in  netwerken over de hele wereld.. Vrijwel alle nationale of lokale economische 
actoren  zijn  uiteindelijk  afhankelijk  van  deze multinationals;  elke  economische  actor moet 
waarde  creëren.  Hoewel  deze  verschillende  entiteiten  samenwerken  in  real  time  via  de 
netwerken, is het zeer moeilijk, zo niet onmogelijk, om zich een duidelijk beeld te vormen van 
de nieuwe waardeketens tussen opdrachtgevers, tussenpersonen, dochterondernemingen en 
platformen. Zo verloopt de informatie tussen de CEO's, de onderaannemers en de werknemers 
volledig asymmetrisch. Ook de machtsmechanismen zijn totaal niet transparant. Elk element 
van de waardeketens, elk proces en elk product worden gecontroleerd door de directies van 
deze multinationals, die nu fenomenale cybercontrole kunnen uitoefenen op alle processen 
en  werknemers.  De  werknemers  hebben  niet  langer  vertrouwen  in  deze  cyberwereld  die 
volledig gedomineerd wordt door de krachten van het kapitaal, ook al hangen ze er dagelijks 
van af. 

 
6. Digitale  platforms,  en  met  name  online  outsourcingplatforms,  hebben  enorm  van  deze 

ontwikkelingen geprofiteerd. Het zijn tegenwoordig belangrijke en essentiële actoren op de 
arbeidsmarkten;  ze worden zelfs verward met hen en noemen zichzelf  'online werkplek' of 
marketplace.  Zij  zijn  de  exclusieve  tussenpersonen  tussen  multinationals  en  werknemers 
(meestal freelancers of zelfstandige ondernemers). In werkelijkheid zijn ze de arbeidsmarkt. 
Standaardloonarbeid  is bijna verdwenen, met uitzondering van de werkgelegenheid in deze 
grote bedrijven. 

 
7. Tegenwoordig  worden  arbeidsovereenkomsten  voor  de  meeste  mensen  vervangen  door 

handels‐  of  dienstverleningsovereenkomsten.  Arbeidsverhoudingen  zijn  nu  relaties  van 
dienstverleners; de werknemers zijn taskers. Dus de standaarddag van een van hen kan een 
opeenvolging zijn van bijvoorbeeld één of twee uur geautomatiseerde codering in de ochtend 
van  thuis  uit  voor  Amazon  Mechanical  Turk,  dan  een  paar  uur  uitzendarbeid  in  een 
fastfoodketen en vervolgens nog een of twee uur ‘s avonds maaltijden aan huis bezorgen. In dit 
voorbeeld heeft de tasker op dezelfde dag gewerkt voor drie verschillende multinationals. Wat 
twintig jaar geleden als perifere segmenten van de arbeidsmarkt werd beschouwd, is nu het 
centrale  segment  geworden.  En  de  belangrijkste  reden  voor  deze  transformatie  is  de 
technologische  innovatie,  die  de  versnippering  van  taken  en werk mogelijk  heeft  gemaakt, 
bevorderd en ontwikkeld.  

 
8. Het  is  onnodig  om  te  zeggen  dat  deze  context  helemaal  niet  gunstig  is  voor 

vakbondsorganisaties. Ze verliezen hierdoor slagkracht. Sociale dialoog bestaat niet meer; het 
enige  wat  overblijft  is  een  schijn  van  collectieve  onderhandelingen  (waarbij  de 
machtsverhoudingen volledig uit balans zijn) binnen grote bedrijven, waar sommige – vaak 
hoogopgeleide ‐ werknemers – nog aangesloten zijn bij de vakbond. Met andere woorden, een 
kleine minderheid. Voor de rest proberen  individuen,  taskers en crowdworkers afzonderlijk 
individuele  oplossingen  voor  hun  problemen  te  vinden.  Omdat  ze  met  elkaar  moeten 
concurreren, wordt  elke  poging  tot  samenwerking of  collectieve  actie  gezien als  een  risico 
beschouwd:  de loef worden afgestoken door een andere tasker of crowdworker aan de andere 
kant van de wereld. En dus zijn broodwinning verliezen.  
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9. In deze  context  van grote ongelijkheid en maximale  concurrentie hebben de vakbonden de 
meerderheid van hun leden verloren, die niet langer zagen hoe deze organisaties nuttig voor 
hen  konden  zijn.  Kortom,  net  zoals  de  overheid  er  definitief  niet  in  slaagde  de markten  te 
reguleren, lijken de vakbonden er definitief niet in geslaagd om de arbeidsmarkten sociaal te 
omkaderen. 

 
10. Er blijven slechts een paar verzetshaarden bestaan, samengesteld uit alternatieve bewegingen, 

burgerinitiatieven  en  niet‐gouvernementele  organisaties  die  nog  steeds  proberen  de  strijd 
tegen  sociale  uitsluiting  en  armoede  te  organiseren. Maar met  belachelijke middelen. Wat 
kunnen de sprankjes hoop zijn? De jeugd die, wanneer ze de leeftijd heeft bereikt om toe te 
treden tot de arbeidsmarkt een dergelijke wereld weigert en als protest kiest voor het risico op 
werkonzekerheid?  Consumentenbewegingen,  die  bewustmakingscampagnes  zouden 
organiseren over de omstandigheden waarin de goederen en diensten worden geproduceerd? 
De  opkomst  van  nieuwe  bedrijven  die  weigeren  afhankelijk  te  zijn  van  multinationals  en 
proberen niche‐activiteiten te ontwikkelen op een meer duurzame en rechtvaardige manier (zie 
het peer‐to‐peer‐scenario)? Zouden de verzwakte vakbondsorganisaties in deze sprankjes hoop 
vooruitzichten zien op nieuwe strategische allianties?
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Driver  H1  H2  H3  H4  H5 

1. Social 

Regulation 

Local  decentralized 

regulation (by 

entreprise) 

New corporatism  (by 

profession) 

Local mutualization 

(cities) 

Universal pillar  at 

EU level 

Pure market  (trade 

regulation) 

2. Employment 

relationship 

Blurring  employment 

status 

(employer/customer) 

Clarification  inc. 

rights 

(State) 

Soft  regulation 

governed by 

branding 

Renewal of 

cooperativism 

Leave it to the 

market (civil  law) 

3.Value chains  “GAFA” Monopoly 

Concentration (key 

firms) and opacity. 

High 

skills/commodities 

Open source 

cooperation 

Transparency  and 

distribution. 

Virtuous capitalism 

Transparency  and 

concentration 

National/local  infra 

and controlled 

Opacity and 

disaggregation 

 

4. Collective 

organization 

Union free (without)  Bottom up dynamic 

(self organization) 

Top down dynamic 

(adaptation of TU) 

Fragmentation (TU 

for some, not for 

others) 

H2 + H3 

(convergence and 

reborn Unions) 

5.  Interaction 

human/ 

machine 

High quantity and 

quality of 

interactions. 

Less jobs but more 

demanding 

Less interaction 

but more quality. 

More  independent 

work  (new 

services).

Poor quality  but 

more quantity. 

More  automation. 

Maintain Job higher 
skills

Less interactions 

(automation) et 

poor quality.  Less 

jobs and less 

demanding 

 

6. 

Cyberconfidence 

Highly dependable,  run 

by Big Data. 

Confidence (US‐China) 

Mid level  nat/regional 

infra. Resilient  in 

confidence (EU) 

Mistrust and  search 

for local  solidarities 

(Commons) 

Mistrust 

(vulnerable) without 

solidarity 

 

SCENARIOS    World Wild West       

 
 
 



 

 
 

Shaping the digital economy 2030. 
From research to action 
 
 

Scenario 5 

Virtuous Regulation 
 
De  neoconservatieve  revolutie  van  het  Thatcher‐Reagan  tijdperk  heeft  diegenen  die 
blind vertrouwden in de liberalisering van de markt, het faciliteren van concurrentie en 
het  terugdringen  van  de  macht  van  de  staat  en  haar  inkomsten  (belastingen, 
socialezekerheidsbijdragen  en  administratieve  rompslomp),  in  de  overtuiging  gelaten 
dat ze nu volledig vrij spel hadden. Ze gingen wellicht een stap te ver met dit neoliberale 
beleid, want bij het begin van de jaren 2020 kwam er een terugslag. Geïndustrialiseerde 
landen  werden  getroffen  door  een  samenspel  van  onthullingen  over  zware 
belastingfraude,  markmanipulatie  en  misbruik  van  dominante  posities.  Daarbovenop 
kwam nog eens de massale ontevredenheid over de extreme concentratie van rijkdom 
bij  een  select  groepje,  terwijl  de middenklasse  zich  in  een  steeds  hachelijker  situatie 
bevond. De overheden van deze geïndustrialiseerde landen werden zich er dan ook van 
bewust  dat  ze  zichzelf  in  een  benarde  situatie  hadden  gedwongen  door  volledig  te 
vertrouwen op de werking van de vrije markt. In een poging om het groeiende risico op 
protesten en geweld door ongelijkheid en  sociale ongerechtigheid af  te weren en het 
toenemende  extremisme  tegen  te  gaan,  hebben  de  regeringen  van  de  EU‐lidstaten 
gezamenlijk  besloten  hun  aandacht  weer  te  richten  op  een  beleid  gestoeld  op  het 
controleren  en  het  inperken  van  de  buitensporige  macht  van  grote  bedrijven  en 
multinationals. 
 
1. Zoals Claus Offe voorspeld had, kon de EU enkel dankzij de oprichting van een echt sociaal 

Europa  ontsnappen  uit  de  val waarin  ze  zich  sinds  de  crisis  van  2008  bevond.    Dankzij  de 

sterke politieke wil om de sociale rechtvaardigheid te versterken via de sociale zekerheid en 

de herverdeling van inkomens tussen de lidstaten en de sociale klassen, slaagde de EU erin 

om  de  burgers  te  overtuigen  van  haar  nut  en  zo  hernieuwde  legitimiteit  te  vergaren.  De 

doorslaggevende  maatregelen  die  nodig  waren  om  een  ‘race  to  the  bottom’  tussen  de 

lidstaten  te  voorkomen,  konden  slechts  op  supranationaal,  Europees  niveau  worden 

genomen.  

 

2. De  uitkomst  van  deze  ontwikkelingen  was  de  goedkeuring  van  een  essentieel  wetspakket 

met  als  doel  een  wettelijk  kader  te  creëren  voor  economische  en  industriële  activiteiten. 

Achterdeurtjes in de sociale en fiscale wetgeving werden weggewerkt en er werden nieuwe 

Europese  agentschappen  en  autoriteiten  opgericht  met  verreikende  bevoegdheden.  Het 

paradepaardje  van  deze  agentschappen  is  de  Europese  Arbeidsraad.  Met  haar  tripartiete 

structuur, waarbij de Europese instellingen alsook de sociale partners betrokken zijn, heeft ze 

een  aanzienlijke  invloed  op  het  werkgelegenheidsbeleid.  Hoewel  werkgevers  weinig 

enthousiasme  koesterden  voor  deze  veranderingen,  hadden  ze  uiteindelijk  weinig  keus. 



 

Collectieve betrekkingen op de arbeidsmarkt worden opnieuw  in  evenwicht  gebracht door 

een  sterkere  rol  voor  de  vakbonden.  Er  zijn  ook  eerlijkere  herverdelingsmechanismen 

ingevoerd, die deze keer niet meer de 1% rijkste mensen maar wel de 99% andere ten goede 

komen. 

 

3. De  Europese  Pijler  van  Sociale  Rechten,  geïnitieerd  door  de  Europese  Commissie  en 

uitgeroepen  door  de  Europese  instellingen  in  november  2017,  is  geleidelijk  en  tamelijk 

onverwacht  uitgegroeid  tot  de  belangrijkste  hoeksteen  van  alle  overheidsmaatregelen  op 

Europees én nationaal niveau. Dit was vooral verrassend voor wie had verwacht dat dit de 

zoveelste  zou  zijn  in  een  lange  rij  verklaringen  zonder  echte  impact  op  het  leven  van  de 

burgers.  Samen  met  een  vernieuwde  vraag  naar  Europese  integratie  bleek  dit  document 

echter  de  hefboom  die  nodig  was  voor  een  meer  inclusieve  samenleving  waarin  burgers 

echte  sociale  rechten  hebben  die  ze  met  succes  kunnen  gebruiken  tegen  de  inherente 

neiging van het kapitaal om werknemers uit te buiten. 

 

4. Dit  is  het  deugdzame  kapitalisme  in  plaats  van  het  socialisme.  Hierbij  worden  hoge 

leidinggevenden  gedwongen  om  hun  verantwoordelijkheden  ten  opzichte  van  de 

samenleving te dragen, of ze dit nu fijn vinden of niet. Concurrentie bestaat nog steeds, maar 

iedereen speelt volgens dezelfde sociale, fiscale en milieuregels die op Europees niveau zijn 

vastgelegd. Een nieuwe stemming met gekwalificeerde meerderheid voor belastingkwesties 

hielp  de  kanker  van  belastingconcurrentie  de  wereld  uit.  Europa  heeft  nu  een 

geconsolideerde heffingsgrondslag voor vennootschapsbelastingen en is er zelfs  in geslaagd 

een  gemeenschappelijke  heffing  van  25%  vast  te  leggen.  De  gekwalificeerde 

meerderheidsregels  betekenen  ook  dat  de  EU  nu  ambitieuze  doelen  kan  stellen  op  het 

gebied van sociaal beleid en sociale bescherming. Het feit dat alle lidstaten onderworpen zijn 

aan  dezelfde,  gemeenschappelijke  normen  voor  sociale  bescherming  betekent  dat  sociale 

concurrentie aan snel tempo tot het verleden begint te behoren. Werknemers worden alleen 

gedetacheerd  als  oplossing  voor  een  tekort  aan  arbeidskrachten  of  vaardigheden  en  niet 

langer als middel om de arbeidskosten  te drukken. De detacheringsrichtlijn  vormt dus niet 

langer een probleem voor de arbeidsmarkt. 

 

5. Bovendien  is  er  aanzienlijke  vooruitgang  geboekt  ter  verduidelijking  van  de  verschillende 
werkgelegenheidsstatuten  die  sterk  waren  toegenomen  door  de  opkomst  van  nieuwe 

technologie, de platformeconomie, online onderaanneming enz. De termen ‘werknemers in 

loondienst’,  ‘zelfstandige’,  ‘economisch  afhankelijke  zelfstandige’  en  ‘eenmanszaak’  zijn  nu 

officieel  gedefinieerd  op  EU‐niveau.  De  bijhorende  rechten  en  plichten  zijn  vastgelegd  op 

basis van de Europese Pijler van Sociale Rechten, met name wat betreft minimumlonen. 

 

6. De  interne  markt  is  door  de  EU  gereguleerd  en  er  zijn  ‘Europese  GAFA’s’  gecreëerd  die 

maatschappelijk  verantwoord  ondernemen  vooropstellen.  Het  resultaat  van  deze 

maatregelen  is een opbloei van onvervalste concurrentie die de groei heeft bevorderd van 

een cluster van Europese bedrijven aan de spits van de technologische innovatie.  

 

7. Deze  nieuwe  wind  bevordert  de  sociale  dialoog  en  de  collectieve  onderhandelingen.  Op 
Europees  en  mondiaal  niveau  worden  juridisch  bindende  kaderovereenkomsten  gesloten 

tussen  de  vakbonden  en  de  managers    van  multinationals,  die  van  toepassing  zijn  op  de 

volledige  productieketens  en  zo  elke  ‘verborgen’  onderaanneming  in  ontwikkelingslanden 

aan  banden  leggen.  Deze  overeenkomsten  leggen  ook  de  voordelen  vast  waar  elke 



 

werknemer  recht  op  heeft,  ongeacht  hun  positie  in  de  productieketen:  dezelfde  sociale 

rechten,  dezelfde  arbeidsvoorwaarden,  dezelfde  gezondheids‐  en  veiligheidsnormen  en 

dezelfde  loonbepalingssystemen.  Nieuwe  mechanismen  voor  geschillenbeslechting  op 

internationaal  niveau  hebben  effectief  toezicht  en  controle  op  de  naleving  van  deze 

overeenkomsten mogelijk gemaakt. 

 

8. Het spreekt voor zich dat de sterkere rol van de vakbonden heeft geleid tot een aanzienlijke 
toename  van  hun  ledenaantallen.  Hierdoor  is  een  gunstige wisselwerking  ontstaan  tussen 

representativiteit,  legitimiteit  en  onderhandelingsmacht.  Dankzij  het  gebruik  van  digitale 

hulpmiddelen  en  de  vorming  van  coalities  met  ngo’s  (milieu‐  en 

consumentenbeschermingsorganisaties)  spelen  vakbonden  de  rol  van  toezichter, 

klokkenluider  en  certificateur  voor  standaarden.  Ze  hebben  ook  steeds  vaker  zetels  in  de 

raden van bestuur van Europese multinationals. 

 

9. De  toenemende  automatisering,  digitalisering  en  robotisering  in  Europa  hebben  de 

vakbonden geholpen om de arbeidsduur aanzienlijk in te korten. De standaard werkweek is 

nu 25 uur en de Europese vakbondsbeweging pleit unaniem voor ‘Twenty for Twenty Forty’, 

ofwel  het  behalen  van  een  20‐urige  werkweek  in  2040.  Het  efficiënter  verdelen  van  de 

arbeidstijd  over  de  landsgrenzen  heen  heeft  geleid  tot  een  sterke  daling  van  de 

werkloosheid, met name in de landen in de ‘periferie’ waar grote jeugdwerkloosheid heerste. 

Er wordt nog besproken hoe dochterondernemingen  in ontwikkelingslanden met een  lager 

niveau van automatisering het beste kunnen profiteren van dit model. 

 

10. De  ratificatie  van  de  ‘Verklaring  van  het  Europese  Syndicalisme’,  een  soort  Schuman‐

verklaring van de vakbonden, was ongetwijfeld een baanbrekend moment dat de basis legde 

voor  hun  daaropvolgende  vooruitgang.  In  deze  Verklaring  hebben  alle  nationale 

confederaties hun inzet voor een Sociaal Europa bevestigd, op basis van tastbare resultaten. 

De  vakbonden  richtten  zich  aanvankelijk  op  het  creëren  van  echte  solidariteit  tussen 

werknemers en hun organisaties. Ze beloofden bovendien om gedeelde doelen te stellen als 

een  teken  van  eenheid  over  de  grenzen  heen  en  beloofden  deze  Europese  solidariteit  als 

absolute prioriteit te behandelen. 

   



 

Driver  H1  H2 H3 H4  H5

1. Social 
Regulation  

Local decentralized 
regulation (by 
entreprise) 

New corporatism (by 
profession) 

Local mutualization
(cities) 

Universal pillar at  
EU level 

Pure market (trade 
regulation) 

2. Employment 
relationship 

Blurring employment  
status  
(employer/customer) 

Clarification inc.
rights (State) 

Soft 
regulation 
governed by 
branding 

Renewal of 
cooperativism 

Leave it to the 
market (civil law) 

3.Value chains  “GAFA” Monopoly 
Concentration (key 
firms) and opacity. 
High  
skills/commodities  

Open source 
cooperation 
Transparency 
and distribution.  

Virtuous 
capitalism 
Transparency and 
concentration 

National/local 
infra and 
controlled Opacity 
and disaggregation 

 

4. Collective 
organization 

Union free (without)  Bottom up dynamic 
(self organization) 

Top down dynamic 
(adaptation of TU) 

Fragmentation (TU 
for some, not for 
others) 

H2 + H3 
(convergence and 
reborn Unions) 

5. Interaction  
human/ machine 

High quantity and 
quality of 
interactions. Less jobs 
but more demanding 

Less interaction 
but more quality. 
More independent 
work (new 
services).  

Poor quality but 
more quantity. 
More automation.  
Maintain Job higher 
skills 

Less interactions 
(automation) et 
poor quality. 
Less  
jobs and less 
demanding 

 

6.  
Cyberconfidence 

Highly dependable, run 
by Big Data.  
Confidence (US-China) 

Mid level nat/regional 
infra. Resilient in 
confidence (EU) 

Mistrust and search 
for local solidarities 
(Commons) 

Mistrust  
(vulnerable) without 
solidarity 

 

SCENARIOS  Virtuous regulation         
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Scenario 6 

Dance the Dictator + Sell out to the Chinese 
 
Voor dit scenario werden op basis van dezelfde hypotheses 2 aparte vertrekpunten ontwikkeld – zie tabel p.4 

 

 

 

                      Dance the Dictator 
 

1a.      In de geïndustrialiseerde  landen heerst een 
grote  politieke  en  economische  instabiliteit. 
Regelmatige,  grote  golven  van  cyberaanvallen 
hebben  de  organisatie  van  overheden, 
regeringen,  maar  ook  van  sectoren  als  
transport, energie, financiën, ziekenhuizen,… in 
de  war  gestuurd.  De  hele  samenleving  werd 
uiteindelijk gedestabiliseerd, in een context van 
steeds  meer  terroristische  aanvallen  en 
toegenomen  geweld.  De  politici  leken  niet  in 
staat  om  de  veiligheid  van  de  burgers  en  de 
weerbaarheid  van  instellingen  en  organisaties 
te verzekeren. Dit alles ging bovendien gepaard 
met  een  lange  economische  crisis  –  de 
investeerders vluchten weg van de instabiliteit ‐ 
en  met  een  netelig  internationaal  klimaat: 
politieke instabiliteit  in  China,  isolationisme van 
de  Verenigde  Staten,  steeds  meer  uitgebreide 
conflicten  in  het  Midden‐Oosten,  met 
voortdurende migratiegolven  naar  Europa  tot 
gevolg.  

 
2a.    In de EU werden  radicale  sociale bewegingen 

sterker. In een context van massale werkloosheid 
door  de  crisis,  groeiende  technologische 
werkloosheid  en  een  wijdverspreid  gevoel  van 
onveiligheid voelen mensen zich aangetrokken tot 
extremen. Meerdere EU‐landen worden geregeerd 
door nationalistische en populistische partijen : dat 
is  het  geval  in  Oostenrijk,  Frankrijk,  Italië  en 
Nederland. Duitse deelstaten vielen in handen van 
extreemrechts.  Mannelijke  en  vrouwelijke 
politici  laten  zich  meevoeren  met  de 
zogenaamde  vraag  van  de  bevolking  naar  de 
terugkeer van orde en veiligheid. 

1b.   Europa zit vast in een gestagneerde economie. De 
institutionele investeerders geloven niet meer in 
het  economisch herstel  van het  oude  continent 
waar de werkloosheidsgraad sinds jaren hoger is 
dan 12 %, en waar de overheden zich meer zorgen 
maken  om  tekorten  en  overheidsschulden  dan 
om het herstel  van de  investeringen. Een ander 
obstakel  voor  de  groei  zijn  de  voortdurende 
politieke meningsverschillen en blokkeringen tussen 
machtsniveaus (nationaal en Europees) en tussen de 
lidstaten  onderling. Europa en  zijn  lidstaten  zijn 
verlamd.  De  politieke  partijen  zijn  uitgehold, 
weinigen  geloven  nog  in  hun  vermogen  om  de 
economie nieuw  leven  in  te blazen en banen te 
creëren. 

 
2b.    Toch  is  er  internationaal wat  aan het bewegen. 

China  zit  in  een  verbazingwekkende  nieuwe 
economische  expansiefase.  Het  land  investeert 
massaal in transport‐ (la New Silk Road), energie‐, 
telecom‐ en netwerkinfrastructuur en anticipeert 
op  klimaattransitie,  waardoor  het  zich  nu 
profileert  als  politieke  en  als  economische 
wereldleider. 
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3a.   Overal in Europa is het politieke klimaat elke 
dag meer gefocust op veiligheid. Ultralinkse 
politieke  bewegingen  worden  met  geweld 
onderdrukt.  Nieuwe  technologieën 
bevorderden  de  ontwikkeling  van  steeds 
bredere  controles  van  burgers  en  sociale 
organisaties. In het bijzonder  Internet wordt 
onderworpen  aan  voortdurend  toezicht. 
Althans  het  internet  van  burgers  en 
consumenten, want  er  bestaat  nu  een  tweede 
internet:  dat  van  de  zakenwereld,  ultrasterk 
beveiligd  met  name  voor  de  B2B‐
handelsovereenkomsten. 

 
4a.    Voor regeringen  is het  internet van burgers 

voortaan het middel tot sociale controle. Met 
de  hulp  van  grote  technologische  bedrijven 
ontvangen  deze  regeringen  via 
gesofistikeerde algoritmen steeds meer strikt 
persoonlijke  gegevens  over  iedereen.  De 
burgers, van wie de dagdagelijkse activiteiten 
haast uitsluitend afhangen van netwerken en 
tablets, hebben deze ultrasterk op veiligheid 
gefocuste evolutie aanvaard  in de hoop dat 
ze  het  mogelijk  maakt  cybercriminaliteit 
terug  te  dringen  en  de  strijd  aan  te  binden 
met terrorisme. Zo hebben de regeringen, in 
naam van de nationale  veiligheid, een vorm 
van  techno‐paternalisme  opgelegd  aan  hun 
burgers. 

3b.  Door  de  massale  toename  van  Chinese 
investeringen  in  Europa  groeit  de  economie 
weer.  Bepaalde  regio’s  beleven  een  nieuwe 
industrialisering  in  geforceerd  tempo, 
aangestuurd  door  de  Chinese  regering, met 
tienduizenden nieuwe banen tot gevolg. 
Tegenover  het ware  succes  van  dit model  ‐ 
weliswaar  gecentraliseerd,  maar  efficiënt  is 
het wel  ‐ hebben de EU‐lidstaten beslist om 
meer  en  meer  te  vertrouwen  op  deze 
Aziatische  reus. Ook westerse  investeerders 
hebben  venture  capital  akkoorden  gesloten 
met  China.  De  massale  investeringen  in 
hoogtechnologische  bedrijven  die  genieten 
van  dit  risicokapitaal  hebben  het  ontstaan 
mogelijk gemaakt van een soort sino‐Europese 
GAFA‐firma’s. Europese zakenmilieus laten daarbij 
zonder  een  spier  te  vertrekken  hun  liberale 
opvattingen  los  in  ruil  voor de  belofte  van  een 
enorme markt.  

 
4b.   Maar  achter  deze  sino‐Europese  privé‐

publieke partnerschappen gaat een imperiaal 
techno‐paternalisme  schuil.  De  besluit‐
vormingscentra  bevinden  zich  inderdaad 
voornamelijk  in  China,  de  staat  benoemt  of 
coöpteert  er  de  regionale  beslissers.  De 
invloed  en  de  macht  van  Peking  op  de 
regeringen van de EU‐lidstaten, en ook op het 
Europese,  economische  model,  zijn  er 
aanzienlijk  toegenomen.  De  productie‐
processen  worden  voortaan  ontworpen  en 
ingevoerd  door  het  management  van  de 
Chinese staat. 
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5. De  arbeidsmarkt  ondergaat  een  aanzienlijke  evolutie,  nieuwe  praktijken  voor  onlineworking  hebben  zich 
verder uitgebreid. De statuten van werknemers in deze nieuwe arbeidsvormen werden verduidelijkt, maar 
op  een  heel  gedifferentieerde  manier  en  dikwijls  ging  het  om  een  verzwakking  van  de  sociale  rechten. 
Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor de nieuwe werknemersklasse van economisch afhankelijke zelfstandigen. 
Zo’n werknemer is in zijn eentje verantwoordelijk voor zichzelf, voor zijn arbeidsvoorwaarden, maar hangt in 
werkelijkheid  sterk  af  van  opdrachtgevers  via  onlinewerkplatformen.  Deze mensen  werken  keihard  voor 
weinig geld. Ze worden voortdurend onderworpen aan algoritmen die hun gedrag analyseren: om hoe laat ze 
beginnen te werken en hoelang, hoe productief ze zijn, hoeveel pauze ze nemen per dag, om hoe laat ze hun 
werkdag eindigen, of ze het weekend werken, enz.  

 

6. Deze algoritmen geven elk van deze werknemers vervolgens een dagelijkse score, rekening houdend met hun 
leeftijd,  gezondheidstoestand  en  scholingsniveau.  Hun  “digitale  reputatie”  wordt  iedere  dag  openbaar 
gemaakt. Ze kan naar boven of naar beneden evolueren en op die manier automatisch leiden tot een stijging 
of  daling  van  hun  loon.  Zulke  praktijken  genereren  natuurlijk  discipline  en  maken  bazen  overbodig.  Aan 
ondernemingen biedt dit systeem de kans om een beroep te doen op de meest productieve werknemers van 
het ogenblik. Enkel  lokale overheden trachten een minimum aan solidariteit en sociale band te behouden, 
maar op hun plaatselijk niveau, om de uitsluiting van de minst performante werknemers te vermijden. Ze laten 
de laagst genoteerde werknemers in buurtdiensten werken om hun digitale score op te krikken, of ze laten ze 
coachen door performantere werknemers.  

 
7. In deze maatschappij van alomtegenwoordige controle en discipline bestaat het syndicalisme nog steeds. Het 

heeft  alleen  een  heel  andere  functie  gekregen.  Progressieve  bewegingen  en  burgerorganisaties  werden 
beteugeld en nadien verboden. De nationale vakbondsleiders worden voortaan gecoöpteerd door de nationale 
regeringen. Ze krijgen een rol toebedeeld van dienstverlening en ondersteuning van de economische activiteit. 
Soms krijgen ze toelating om banenplatforms te beheren en advies of opleiding te geven, maar zonder reële 
invloed op de algemene organisatie van het systeem. Die evolutie heeft de erfgenamen van de historische 
syndicale beweging natuurlijk in twee groepen verdeeld: was het nodig om samen te werken met de staat om 
meer macht te krijgen, of was het nodig te protesteren en het risico te nemen voor altijd verboden te worden? 
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Driver H1 H2 H3 H4 H5 

1. Social 
Regulation 

Local decentralized 
regulation (by 
entreprise) 

New corporatism (by 
profession) 

Local mutualization 
(cities) 

Universal pillar at 
EU level 

Pure market (trade 
regulation) 

2. Employment 
relationship 

Blurring employment 
status 
(employer/customer) 

Clarification inc. 
rights 
(State) 

Soft regulation 
governed by 
branding 

Renewal of 
cooperativism 

Leave it to the 
market (civil law) 

3.Value chains “GAFA” Monopoly 
Concentration (key 
firms) and opacity. 
High 
skills/commodities 

Open source 
cooperation 
Transparency and 
distribution. 

Virtuous capitalism 
Transparency and 
concentration 

National/local infra 
and controlled 
Opacity and 
d isaggregation 

 

4. Collective 
organization 

Union free (without) Bottom up dynamic 
(self-organization) 

Top down dynamic 
(adaptation of TU) 

Fragmentation (TU 
for some, not for 
others) 

H2 + H3 
(convergence and 
reborn Unions) 

5. Interaction 
human/ machine 

High quantity and 
quality of interactions. 
Less jobs but more 
demanding 

Less interaction but 
more quality. More 
independent work 
(new services). 

Poor quality but 
more quantity. More 
automation. 
Maintain Job higher 
skills 

Less interactions 
(automation) et 
poor quality. Less 
jobs and less 
demanding 

 

6. 
Cyberconfidence 

Highly d epend able, run 
by Big Data. 
Confid ence (US-China) 

Mid level nat/regional 
infra. Resilient in 
confidence (EU) 

Mistrust and search 
for local solidarities 
(Commons) 

Mistrust (vulnerable) 
without solidarity 

 

SCENARIOS   Dance the 
Dictator 

     

 


