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Nieuwsbrief 1
Vakbonds- en bedrijfsinitiatieven door
werknemers voor het mede vormgeven
van arbeid 4.0 in de Europese ICT-sector
en in de Europese ondernemingsraad
van Deutsche Telekom

Europese workshop “Digitalisering en innovatie”
op 24/25 oktober 2018 in Wenen (AT)

Het project organiseert een Europees
samenwerkingsverband van
belangenvertegenwoordigingen in de bedrijven en
vakbonden over het thema “digitalisering en
arbeid 4.0”.
De maatregel verbindt de sector-politieke
informatie- en strategievorming van vakbonden
met de Europese benaderingen van de Europese
ondernemingsraden gebruikmakend van het
voorbeeld van de EOR van Deutsche Telekom.
Hierbij gaat het zowel om de kansen op het vlak
van werkgelegenheid en kwalificaties door digitale
toekomsttechnologieën alsook om de daarmee
verbonden veranderingen voor arbeid, kwalificatie
en werkgelegenheid op de Europese vestigingen.

Het doel van de maatregel is om
 de vaardigheden van de werknemers voor de
digitale transitie te versterken;
 de werknemersvertegenwoordigingen voor te
bereiden op de uitdagingen met “arbeid 4.0”;
 hen vertrouwd te maken met de kansen en
risico's;
 alsook sector-politieke perspectieven en
bedrijfsmatige handelingsmodellen uit te
werken.
De werknemersvertegenwoordigingen in het
bedrijf en in de vakbond worden ondersteund om
te anticiperen op de veranderingen door de
digitalisering en de daaruit voortvloeiende
standaards voor arbeid 4.0 actief mede vorm te
geven.

Dr. Andreas Bierwirth (CEO van T-Mobile Austria) in discussie met de
deelnemers van de workshop
“Wat moeten wij doen om qua innovatiebeleid vooruit te komen?


We moeten de juiste mensen in de onderneming halen



We moeten de werktijden opnieuw uitbalanceren (agile working /
work-life balance)



We moeten gegroeide structuren overwinnen en ombouwen
(processen, veranderingskritiek)



We moeten de medewerkers meenemen in het proces
(teamontwikkeling van boven naar beneden, innovaties met
slagingskansen, realistische planning)



De gehele groep leidinggevenden moet authentiek werken!



Teambuilding door alle niveaus heen



Realistische doelen en financiële planning (om dingen te
ontwikkelen en uit te proberen; tegenslagen incalculeren)



Leren hoe agile werken functioneert



De samenwerking tussen jong en oud intensiveren



Attitude! (Team & waarden)”
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Digitalisering, innovatie & arbeid 4.0
Door de digitalisering en connectiviteit worden bedrijfsprocessen steeds sterker geïntegreerd. In de onderneming verbindt de
datastroom de individuele processen verticaal: actuele informatie over materialen, processen en schema's uit alle domeinen –
of het nu ontwikkeling, administratie, service of sales is – staat altijd ter beschikking. In horizontale waardeketens koppelen
ondernemingen hun gegevens met die van hun leveranciers, partners en klanten. Door de hele waardeketen heen kunnen de
activiteiten mondiaal gecoördineerd worden, of het nu ontwikkeling, dienstverlening, productie of service is. Zo worden snelle
aanpassingen en klantspecifieke producten mogelijk.
In de digitale economie zullen ook de functieprofielen, werkvormen en kwalificatie-eisen van de medewerkers veranderen:
oude afbakeningen tussen ontwikkelings-, productie-, administratie-, dienstverlenings- en kenniswerk vervagen. Het aandeel
van kennisgebaseerde ontwikkelingsdiensten in collaboratieve teamprocessen zal toenemen.
Al vandaag is te zien: De digitalisering zal niet alleen de processen veranderen maar ook gevolgen hebben voor de logistiek,
kwaliteitsbewaking, instandhouding, service, management, administratie en ontwikkeling.
Als zeker wordt beschouwd dat de werknemersstructuren, de arbeidssystemen en het werk zelf in de komende jaren
aanzienlijk zullen veranderen.

TREND MONITOR

Returns

EUROPE

Deutsche Telekom 2018

No.

EWC countries

+

TRENDS & PERSPECTIVES

+/-

-

Please mark the trend:
Perspectives will be: positive or equal or negative

Digitisation & Innovation
Expansion of business

11

7

4

New products and services

11

8

3

New technologies

10

9

1

Research & development

7

3

4

Investment

8

3

5

7

1

24

EMPLOYMENT

Trend

Hoe zien de Europese werknemersvertegenwoordigers in de
Europese ondernemingsraad van Deutsche Telekom de
veranderingen die ontstaan door de digitalisering?
Hoe goed is het concern gepositioneerd voor toekomstige
ontwikkelingen? Waar liggen de kansen – waar de risico's?

4

Hiervoor hebben wij in 2018 een Europese Trend Monitor
opgesteld met de inschattingen van de nationale EOR-leden.

4

3

5

5

3

5

Volgens deze is de onderneming voor de centrale parameters
(nieuwe divisies, producten, services en technologieën)
strategisch goed gepositioneerd. Er wordt verwacht dat de
onderneming bij onderzoek en ontwikkeling alsook bij de
investeringen sterker wordt.
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EXPECTATIONS from the perspectives of employees
Types of employment
Regular employment

11

4

Temporary workers

10

Work contracts

9

Crowd workers

8

High skilled employees

10

7

3

Low skilled employees

9

1

1

7

Job quality

11

4

5

2

Enrichment of work

11

3

5

3

Working time

11

3

6

2

Work loads

11

4

7

Flexibility at work

11

9

1

1

Responsibility at work
(time and tasks)

11

4

5

2

Skills & Competences

11

7

2

2

Work-life balance

11

4

4

3

Workers' rights & participation

11

1

6

4

1

Work 4.0 standards

Met betrekking tot de toekomstige ontwikkeling van het werk en
de werkgelegenheid binnen het concern is een tweeslachtige
inschatting te zien: ondanks de positieve trend voor meer
reguliere werkgelegenheid en hooggekwalificeerd werk worden
de ontwikkelingen voor de precaire dienstverbanden als zeer
kritisch beoordeeld. Het aandeel van laaggekwalificeerde
werknemers in de totale werkgelegenheid zal in de toekomst
verder afnemen.
Ook de arbeidspolitieke veranderingen bij de digitale ombouw
van Telekom worden eerder sceptisch beoordeeld. Duidelijk te
constateren: de te verwachten stijging van de werkdruk.
Ondanks de positieve verwachtingen voor meer flexibiliteit en
bijscholing kunnen de veranderingen in de arbeidsorganisatie en
de manier van werken niet eenduidig worden beoordeeld.
Des te meer reden om de digitale structuurverandering vanuit
het perspectief van de werknemers te belichten en het mede
vormgeven van de daarmee gepaard gaande veranderingen te
bereiken.
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Mede vormgeven van arbeid 4.0 in de digitale arbeidswereld
Onze arbeid 4.0 - workshops
Door de digitalisering nemen de grensoverschrijdende
aangelegenheden toe, deze worden nog belangrijker en ze
betreffen het werk in alle ondernemingen binnen het concern.
In onze themaworkshops “arbeid 4.0” zullen wij op Europees
niveau uitwisseling hebben en onze eigen ambities voor een
sociale vormgeving van innovaties in het belang van de
werknemers binnen het concern Deutsche Telekom uitwerken.
In twee stemmingen (schriftelijke enquête en mondelinge
rondvraag in de EOR) zijn met telkens grote meerderheid de
volgende 3 prioriteiten over de thematische zwaartepunten van
arbeid-4.0-workshops overeengekomen:
(1) End-to-end-digitalisering
(2) Agile Working
(3) Edge Computing 5G
Met deze zwaartepunten richten wij de blik naar voren en dus
op business-strategieën en processen die nog niet volledig
geïmplementeerd zijn en die daarom openstaan voor de
werknemersgerichte medevormgeving.
Tot medio 2019 zullen wij drie thematische workshops met
alle EOR-leden uit verschillende landen en ondersteund door
de bij het project betrokken vakbonden houden.

Documentatie
Resultaten van WS 1

De digitalisering
voor arbeid en
werkgelegenheid
benutten

Sophia Reisecker (GPA-djp, AT)

“We willen onze ervaringen, onze kennis en onze

knowhow inbrengen zodat de belangen van de
medewerkers niet ondergesneeuwd raken.
We hebben oog voor de veranderingen in de
gedigitaliseerde arbeidswereld en geven deze
actief mede vorm. Met ons Europees project willen
wij discussies bevorderen, ervaringen bruikbaar
maken en praktijkgerichte voorstellen uitwerken.
Ondernemingsraden en Europese ondernemingsraden moeten de resultaten kunnen gebruiken om
in hun ondernemingen digitalisering ten voordele
van de medewerkers vorm te geven.”
Arbeid 4.0 heeft niet minder maar meer
betrokkenheid op alle niveaus nodig.”

Documentatie
Resultaten van
WS 1 + WS 2
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FOCUS 1: End-to-End Digitalisierung
IN EEN OOGOPSLAG
Een bedrijfsproces is per definitie end to end – betekent dus
van begin tot eind en wil zeggen dat een product of een
dienst in het geheel moet worden gezien. Eilandoplossingen
zijn niet duurzaam en kunnen niet voldoen aan de eisen met
betrekking tot klantgerichtheid en efficiënte processen.
Afhankelijk van de vorm kunnen end-to-end-beschouwingen
van de gehele organisatie, individuele processen of pure
systeem-landschappen worden uitgevoerd.
Hierbij staan 4 kernelementen centraal.
1. Hoe goed kunnen producten worden vermarkt? Wie
koopt en wie niet?
2. Hoe worden producten gebruikt? Welke functies
ontbreken of zijn onnodig?
3. Functioneren de processen? Hoe goed functioneren
deze?
4. Functioneert een systeemketen technisch en zoals
gevraagd?

“Voortbouwend op de
analyse van de bestaande
omstandigheden willen wij
het innovatiepotentieel van
Europese gedigitaliseerde
deelprocesketens
onderzoeken en daarbij
Lothar Holzwarth

Advisering van
ondernemingsraden
en management

risico's en kansen voor
arbeid en werkgelegenheid
in de betrokken landen
uitwerken.”

Presentatie van de resultaten in het plenum
Sophia Reisecker, GPA-djp (Austria)

Werkgroep 1 (van links naar rechts): Johannes Hofmeister (AT)
Drahoslav Letko (SK). Eduard Filek (CZ), Miroslav Gabor (SK)
(von links nach rechts)

UIT DE DISCUSSIE VAN WERKGROEP 1
In het Telekom-concern is er noch op Europees niveau noch
op de nationale niveaus langs de gehele waardeketen een
integrale end-to-end-digitalisering. De procesketen wordt
zowel op Europees niveau alsook in de individuele
nationale ondernemingen in deelprocesketens versnipperd.
Uitdagingen
- Procesketen is niet stabiel (discontinuïteit van medium)
- Relevante end-to-end heeft betrekking op netwerken,
sales, sturing, controlling
- Getroffen zijn alle transversale functies (boekhouding,
HR, controlling) alsook de techniekonderdelen
(automatisering van de netwerkplanning, foutanalyse,
roosterplanning van monteurs)
- Werk en activiteiten veranderen (home office, open
space, shared working); arbeidsplaatsen vallen weg

DIT WILLEN WIJ BEREIKEN
In alle onderdelen: systematische personeelsontwikkeling en continue kwalificatie van
medewerkers zodat zij voorbereid zijn op nieuwe
eisen
Uitgangspunten voor het medevormgeven
- Planning en sturing: Vooruitkijkende informatie en
definitie van doelen
- Processen moeten voorafgaand gespecificeerd
worden
- Meetbaarheid volgens vaste criteria is
onontbeerlijk
- Er moeten deskundigen ter beschikking staan
- Medezeggenschap van de werknemers bereiken
- Medewerkers bij processen betrekken – medewerkers
meenemen
- Informatiecompetentie benutten
- Nieuwe systemen betrouwbaar testen
- Skill management: kwalificeren van medewerkers
- Nieuwe organisatiestructuren
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FOCUS 2: Agile Working
“Als agile gedacht wordt

UIT DE DISCUSSIE VAN WERKGROEP 2

binnen Telekom, dan

“Agile” betekent niet grenzeloze flexibiliteit en ongeregeld
werk. De werkgever probeert via flexibilisering en
flexplekken kosten te besparen en de zelfuitbuiting van de
medewerkers te bevorderen. Agile Working betekent: het
individu en zijn team plannen samen.

stopt dat niet bij de grens.
Wij hebben regelingen
nodig die de werkgever
verplichten om rechten
van de Duitse
medezeggenschap ook in
Dr. Nadine Müller
(Vereinte DienstleistungsGewerkschaft | ver.di, DE)

andere landen toe te
passen.”

IN EEN OOGOPSLAG
De betekenis van agile methodes neemt de laatste jaren
sterk toe. Dit geldt vooral – maar niet meer uitsluitend –
voor de ICT-sector.
Agile werkmethodes oriënteren zich op de volgende
principes (selectie):
o Klant tevreden stellen door vroege en continue aflevering
van waardevolle software
o Levering van functionerende software in periodieke, bij
voorkeur korte periodes (enkele weken of maanden)
o Nagenoeg dagelijkse samenwerking van deskundigen en
ontwikkelaars tijdens het project (bv.: gezamenlijk codebezit (collective code ownership)
o Terbeschikkingstelling van de omgeving en van de
ondersteuning die door gemotiveerde individuen voor het
vervullen van de taken wordt benodigd
o Aanhouden van een gelijkmatig werktempo van
opdrachtgevers, ontwikkelaars en gebruikers voor een
duurzame ontwikkeling
o Continu oog voor technische excellentie en goed design
o Eenvoud is essentieel

Uitgangspunten voor het medevormgeven
- Specificatie waar agile werken zinvol is en ingevoerd
moet worden
- Regelingen voor minder controle (vermindering van
hiërarchieën) en indirecte sturing
- Beloningsstructuren en loonzekerheid
- Hoekstenen voor werktijdregelingen (bv. naleving van
pauzes, ook micropauzes)
- Bijscholing forceren > strategische personeelsplanning
voor digitalisering > taken van de toekomst definiëren
(functieverrijking i.p.v. ontslag)
- Middelen voor spoedige en praktijkgerichte
bijscholingen verbeteren, ook coaching en mediation
voor teams (voor- en na-kwalificatie) > skill offensive
- Mede vormgeven van de rollen en
verantwoordelijkheden > wie beslist in tribes? (wie
regelt ziekte, vakantie, etc.)
- Versterking van de structuren voor gekwalificeerd
medezeggenschap
- Knowhow van medewerkers mobiliseren en erbij
betrekken
- Sensoren ter plekke opzetten > medewerkers direct
aanspreken > naar effectiviteit van regelingen vragen
- Vrije ruimte van beneden naar boven creëren
- Verantwoordelijkheid in teams versterken; deze moeten
hun eigen snelheden kunnen vastleggen
- Voor de EOR: de EOR moet een opvatting over zichzelf
ontwikkelen; ontwikkeling van een Europees
gedefinieerd, bindend reglement voor agile werken en
leidraden voor de invoering en toepassing in heel
Europa

o Zelfsturing van de teams bij planning en implementatie

o Zelfreflectie van de teams over het eigen gedrag ten
opzichte van de aanpassing met betrekking tot de
efficiëntieverhoging

DIT WILLEN WIJ BEREIKEN


Strategische personeelsplanning (kwalificatie, skill
management)



Richtlijn (codex) voor de toepassingsgebieden
voor Agile Working



EOR-leidraad met minimumstandaards

Werkgroep 2 (van links naar rechts): Reiner Ginko (DE),
Michael Liebenow (DE), Ersébet Varga (HU), Péter Szabó (HU)
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FOCUS 3: Edge Computing | 5G
“We willen sociale innovaties

IN EEN OOGOPSLAG
Edge Computing betekent in tegenstelling tot Cloud
Computing de decentrale gegevensverwerking aan de rand
van het netwerk, de zogeheten edge (Engels voor rand). Bij
Edge Computing gaat het over een open, verspreide ICTarchitectuur waarvoor een gedecentraliseerde verwerking
karakteristiek is. Hierbij creëert Edge Computing niet alleen
de basis voor Mobile Computing maar ook de
technologieën van het internet der dingen (Internet of
Things; IoT). De facto worden in het kader van Edge
Computing gegevens van een (mobiel) toestel, een lokale
PC of server direct verwerkt zonder dat een overdracht
naar een datacenter plaatsvindt.1
Edge Computing en 5G. Alle IoT-toepassingen, bijvoorbeeld
in het domein van voertuig-tot-voertuig-communicatie, de
openbare veiligheid en de sensornetwerken van slimme
steden (smart cities) hebben een betrouwbaardere en
meer schaalbare toestel-tot-toestel-connectiviteit nodig
dan die die de huidige LTE-netwerken kunnen bieden. (…)
Dit maakt duidelijk dat voor het 5G-netwerk vooral Edge
Computing een grote rol zal spelen om het netwerk van de
vijfde generatie te ontlasten. Want bij Edge Computing
worden de enorme hoeveelheden data die door het grote
aantal aangesloten (IoT-)toestellen worden gecreëerd
onmiddellijk aan de rand van het netwerk verwerkt.
Daarom verlaagt Edge Computing de latentietijd significant
en maakt het voor 5G-scenario's kritiek voor het succes.2
1) https://www.cloudcomputing-insider.de/was-ist-edge-computing-a742343/
2) https://www.funkschau.de/telekommunikation/artikel/156877/

DIT WILLEN WIJ BEREIKEN
Een Europees kader voor goede arbeidsvoorwaarden dat meegaat in de innovatieprocessen
in nieuwe divisies en dat flexibel kan worden
aangepast aan toekomstige eisen

Werkgroep 3 (van links naar rechts): Virginie Labrousse (FR),
José Carlos Hernandez (ES), Odysseus Chatzidis (DE)

in heel Europa
medevormgeven! Met Edge
Computing kunnen wij
klantspecifieke oplossingen
aanbieden. Wij zien kansen
en mogelijkheden die de
onderneming en de
Odysseus Chatzidis
(EOR-voorzitter
Deutsche Telekom, DE)

medewerkers evenzeer van
nut zijn.”

UIT DE DISCUSSIE VAN WERKGROEP 3
Innovaties spelen een cruciale rol in de mededinging. Wij zijn
in een innovatieve onderneming die succesvol moet zijn;
hiervoor zijn veranderingen op alle niveaus nodig – bij de
klanten, medewerkers en leidinggevenden. Om hier vooruit te
komen moeten de medewerkers er met hun knowhow en
praktijkkennis actief bij betrokken worden.
Uitgangspunten voor het medevormgeven
Digitale innovaties (Edge Computing 5G) bevatten de kans voor
de decentralisering van processen en services ten voordeel van
de medewerkers. Hiervoor moet bij innovatieacties anders
worden gedacht:
-

Betrekken van belangenvertegenwoordigers (bij planning,
ontwikkeling, implementatie)
Ontwikkeling van een wederzijdse vertrouwenscultuur
Continue competentieverwerving en kennisvorming (lifelong learning)

Innovatie heeft transparante kadervoorwaarden en uniforme
eisen aan het management nodig
- Pilotovereenkomsten om leidraden te creëren en om
regelingssituaties in kaart te brengen
- Leidraden als kompas ter oriëntatie en als raster voor een
permanente toetsing
- Innovaties werknemer-vriendelijk vormgeven
(medewerkers informeren, producten testen,
medewerkers voor nieuwe taken kwalificeren)
- Groeidomeinen van de onderneming identificeren
(ombouwplan overeenkomen; met de werkgever: fonds
voor kwalificatie)
- Voor de invoering met de medewerkers een end-to-endtestfase afronden; testen in de onderneming, met eigen
experts
- Effecten van de maatregelen inschatten (kwaliteit,
inspanningen, kosten)
Wij moeten sneller worden in innovatie om zekerheid voor
de medewerkers te hebben!
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DigiT
DIGITALISERING EN ARBEID 4.0
Een nieuw domein voor informatie,
raadpleging en actieve betrokkenheid
van vakbonden en EORs in de
Europese ICT-sector, betrekking
hebbend op overdraagbare best
practices aan de hand van het
voorbeeld Deutsche Telekom (DigiT)

EUROPEES PARTNERSCHAP
Projectorganisator & medeaanvragers (strategische partners)
DE

Arbeit und Leben Bielefeld e.V.
(DGB|VHS)

DE

Europäischer Betriebsrat (EBR) |
European Works Council (EWC)
Deutsche Telekom

AT

ÖGB, Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus,
Papier (GPA-djp)

HR

Hrvatski sindikat
telekomunikacija

ES

Commissiones Obreras,
Federación de servicios

VP|2017|008|0019
DigiT versterkt de vaardigheden van de
werknemers voor de digitale transitie
DigiT ondersteunt
belangenvertegenwoordigingen in het
bedrijf en in de vakbonden om op de
uitdagingen met “arbeid 4.0” te reageren.
DigiT bevordert arbeidspolitieke
perspectieven en bedrijfsmatige
benaderingen voor het medevormgeven van
de digitale arbeidswereld

EBR | EWC
Deutsche Telekom

Geassocieerde organisaties (operationele partners)
BE

UNI Europa

DE

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
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NSZZ "Solidarnosc"
T-Mobile Polska S.A.

HU

Tavközlesi Szakszervezet
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GR

Greek Telecom Employees'
Federation

RO

SINDICATUL NATIONAL din
TELECOMUNICATII

Colofon
Uitgever: Arbeit und Leben Bielefeld e.V.
(DGB|VHS)
Ravensberger Park 4, 33607 Bielefeld,
Duitsland

Met financiële ondersteuning
door de Europese Commissie
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www.digit-project.eu
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