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3 pijlers van de EU-strategie voor de
digitale interne markt
1. Betere toegang tot digitale producten
en dienstverlening
2. Optimale voorwaarden voor digitale
netwerken en diensten
3. Digitale economie als drijvende kracht
Eén taak:
Het scheppen van nieuwe werkgelegenheid
en samenwerkingsvormen voor de
medewerkers

DE TOEKOMST IS DIGITAAL
Digital Single Market

Digitalisering in de ICT-sector
Structuur van de sector
o

Ondernemingen |actiegebieden | producten
dienstverleningen | services

Sub-sectoren
Informatietechnologie
o IT-hardware | software | IT-services
Telecommunicatie
o TC-infrastructuur | TC-eindapparatuur |TC-services

Ontwikkeling van werk en werkgelegenheid op
de digitale arbeidsmarkt

Innovaties, technologieën en markttendensen
o

……..

Infrastructuuroplossingen |Cloud Computing |
Internet of Things Industrie 4.0 | Big Data |
digitale platforms | Mobile Computing |
kunstmatige intelligentie | Digital Health

DIGITALE BUSINESSMODELLEN TELEKOM
All-IP-Migration
o
o

De installatie van nieuwe IP-technologie vervangt alle oude,
“antieke” TC-technologieën
Gecentraliseerde software in datacentra vervangt
gedecentraliseerde oudere hardware

Pan European Network
o
o

Gecentraliseerde grensoverschrijdende belangrijke elementen
van de waardeketen van het concern
De dienstverleningen die momenteel door elk land (decentraal)
worden geproduceerd, worden in één land centraal
geproduceerd

Centralized Shared Services
o

Gecentraliseerde grensoverschrijdende essentiële elementen
van de interne dienstverlening van het concern

Overige strategieën en businessmodellen

FOCUS (1) Work 4.0 – THEMA’S IN DE ICT - SECTOR
Werkgelegenheid
• Banen (plus/minus) | kwaliteit van werk, soorten banen
(voltijds + deeltijds, tijdelijk werk voor bepaalde tijd,
uitzendwerk) | mobiele arbeid, vakmensen |
Crowdworking | Outsourcing

Werktijden
• Arbeidstijdregelingen | flexibele werkdruk|
tijdsoevereiniteit | Work-Life Balance

Kwalificatie
• Bijscholing | de kwalificatie, digitale
vaardigheden| systematische bij- en nascholing|
personeelsontwikkeling

Competentie
• Digitale vaardigheden | autonoom werken|
hiërarchieën | loopbaanontwikkeling| promotiekansen
| leidinggevende verantwoordelijkheden

Arbeidsplanning
• Arbeidsorganisatie | geschoold werk| gezonde arbeid,
leervriendelijke werkomgeving, op leeftijd afgestemd
werk| arbeidsconcentratie, werklast
(lichamelijke/geestelijke)

Gegevensbescherming
• Gegevens over werkgelegenheid |
prestatiecontrole, EU-verordening inzake
gegevensbescherming

Werknemersparticipatie
• Rechten van de medewerkers (informatie, raadpleging, medezeggenschap)
• Belangenvertegenwoordiging (vakbonden, Europese Ondernemingsraden)
• Instrumenten (collectieve arbeidsovereenkomsten, sectorale overeenkomsten, sociale dialoog)

FOCUS (2) DIGITAAL WERKEN BINNEN HET CONCERN DEUTSCHE TELEKOM
Kansen en risico’s als gevolg van digitalisering

Impact van de digitale
businessmodellen op werk
en werkgelegenheid?

Werkgelegenheid

• Automatisering van handmatig uitgevoerde taken (schaalvoordelen)
• Betreft: alle soorten banen, van eenvoudige tot complexe taken| alle entiteiten van het
concern
• Verlies van arbeidsplaatsen| scheppen van nieuwe banen (negatieve gevolgen voor de
werkgelegenheid?)
• Overgebleven banen alsook nieuwe banen vereisen nieuwe digitale vaardigheden
(welke?)

Landen, locaties, actiegebieden
Werktijden
Arbeidsplanning
Kwalificatie
Competenties

• Herstructurering van de Europese waardeketen
• Centralisatie van de dienstverleningen en services
• Betreft: alle organisatorische eenheden
• Verlies van arbeidsplaatsen bij de nationale ondernemingen
• Nieuwe banen op nieuwe nearshore-locaties
• Regionale incongruenties

Europese Ondernemingsraad
Gegevensbescherming
Belangenvertegenwoordiging

• Anticiperen op veranderingen – gevolgen inschatten
• Actiegebieden definiëren – prioriteiten vaststellen
• Mogelijkheden van de EOR-Overeenkomst nagaan en gebruiken
• Samenwerking op Europees en nationaal niveau organiseren
• EOR-maatregelenpakket opstellen (agenda met Work 4.0-thema’s)
• Uitvoeringsplan opstellen

IN EEN OOGOPSLAG: ONZE THEMA’S EN PRIORITEITEN
Samenwerking met de Europese vakbonden & de EOR
Uitvoering: 01.12.2017 – 30.09.2019

Samenwerking met de
Europese medewerkers

Digitalisering &
Work 4.0

Vakbondsstrategie

Europese belangenvertegenwoordiging

Sectorbeleid
Betere
Informatie &
uitwisseling
Bedrijfs- & sectorkennis
Concepten &
strategieën

Analyse, kennis,
competenties en
knowhow
Ontwikkelingen &
trends
Personeel, werk &
werkgelegenheid

Instrumenten

Analyses &
actiegebieden

Participatie &
samenwerking

Doelstellingen &
organisatorische
benaderingen

Kansen & risico’s als
gevolg van digitalisering
Werkgelegenheid &
arbeidsnormen
Eisen aan Work 4.0
Kernpunten voor werk &
werkgelegenheid
Instrumenten &
maatregelen

(Sector & Telekom)

P Deutsche Telekom
Europese Ondernemingsraad (EOR) van
Nationale en Europese vakbonden
Arbeit und Leben Bielefeld e.V. (DGB|VHS)

Richtsnoeren van
de vakbonden
inzake Work 4.0
in de ICT-sector

EOR Deutsche Telekom
Mogelijkheden & kansen
door digitalisering
Personeel &
arbeidsplaatsen &
arbeidsnormen

Kwalificatie &
vakmensen
EOR-actiegebieden
EOR-Overeenkomst
EBR-werkwijze

(Sectorbeleid)

EOR - agenda
"One Telekom"
Europese
belangenvertegen
woordiging en
medewerking aan
Work 4.0
(EOR Deutsche
Telekom)

EUROPEES PARTNERSCHAP
Europese samenwerking met medewerkers voor de ontwikkeling van Work 4.0
Opdrachtgever (EU-verantwoordelijke)
DE

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

Geassocieerde organisaties (operationele
partners)
BE

UNI Europa

Medeaanvragers (Strategische partners)

DE

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

DE

Europese Ondernemingsraad
Deutsche Telekom

PL

AT

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

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

HU Tavközlesi Szakszervezet

HR

Hrvatski sindikat
telekomunikacija

GR

Greek Telecom
Employees' Federation

ES

Commissiones Obreras,
Federación de servicios

RO

SINDICATUL NATIONAL
din TELECOMUNICATII

EBR | EWC
Deutsche Telekom

ORGANISATIE EN DEELNAME
Project stuurgroepen

Vergaderingen

februari
2018

juli
2018

mei
2019

september
2019

HST (HR)
1

EOR DT
2

CCOO servicios
1

Deelname
ÖGB/GPA-djp (AT)
1

Europese
projectgroepen

Vergaderingen

maart
2018
Kick-off

EOR DT

Deelname

Arbeit und Leben BI
2

juni
2019

Work 4.0 - workshops
oktober
2018

januari
2019

april
2019

WS 1

WS 2

WS 3

ÖGB/GPA-djp (AT)

UNI Europa

ver.di (DE)

OME-OTE (GR)

SNTc (RO)

HST (HR)
NSZZ
"Solidarnosc" (PL)

Slotconf.

CCOO servicios
(ES)
TAVSZAK (HU)

Arbeit und Leben BI
& externe deskundigen

Sectorbeleid van de
vakbonden
ICT - sector

DIGITALISERING EN WORK 4.0

Europese belangenvertegenwoordiging
EOR Deutsche Telekom

Europese richtsnoeren “Digitalisering en Work 4.0”
Doelstellingen van de vakbond voor de Europese standaard van
“Work 4.0” in de ICT-sector

EOR-agenda “One Telekom“
Doelen, actiegebieden en
organisatorische benaderingen van “Work 4.0“
binnen het concern Deutsche Telekom

Nationale ICTsectorprofielen

Europese workshop 3
Medewerkersparticipatie en Work 4.0

Structurele gegevens
Ontwikkelingen &
sectortendensen
Mogelijkheden &
risico’s
Uitdagingen voor
arbeid en
werkgelegenheid

Europese Workshop 2
Werkgelegenheid en Work 4.0
Europese workshop 1
Innovatie en Work 4.0

8 nationale vakbonden
uit AT | DE | GR |HU | HR | ES | RO | PL en UNI Europa

Nationale Telekomlandkaarten
Structurele gegevens
(Telekom)

Uitdagingen rond de
digitalisering
Mogelijkheden, risico’s en
organisatorische uitdagingen
Actiegebieden (EOR)

Europese Ondernemingsraad (EOR) Deutsche Telekom
33 leden uit 16 EU-Landen

NATIONALE ICT – SECTORPROFIELEN
WIE
Vertegenwoordigers van de vakbonden bij het project
verzamelen gegevens over de sector en vatten deze
samen in een ICT-sectorprofiel

Betrokken vakbonden uit
DE | ES |PL | AT |HU | HR | RO | GR

TOT WANNEER
Voltooiing op 15 juni 2018
TOEPASSING
(1) als onderwerpenlijst voor alle 3 workshops
(2) als een op zichzelf staande resultaat van het project
voor de zichtbaarheid van de ICT-sector in Europa
OMVANG ca. 4-5 bladzijden

INHOUD
 Nationale sectorstructuur (Key facts)

 Structuurveranderingen als gevolg van de digitalisering in de sector (stand van zaken en de toekomstige
trends)
 Ontwikkelingen in het kader van werk, kwalificatie en werkgelegenheid (mogelijkheden en risico’s)
 Betrokkenheid van de medewerkers en belangenvertegenwoordiging (nationale en Europese)
Zie gedetailleerd Matrix ICT-sectorprofiel

NATIONALE TELEKOM - LANDKAARTEN
WIE
EOR-leden stellen vergelijkbaar gestructureerde
nationale landkaarten voor Telekom-onderneming op

EOR – leden uit
AT | BE | CZ |DK | FR | DE | GR | HU | IT
|HR | NL | PL | RO | SK | ES | UK

TOT WANNEER
Voltooiing op 15 juni 2018
TOEPASSING
(1) als onderwerpenlijst voor alle 3 workshops
(2) als een op zichzelf staande resultaat van het project voor
de bundeling voor een Europese Telekom-atlas
OMVANG ca. 3-4 bladzijden

INHOUD







De huidige economische en werkgelegenheidspolitieke structuurgegevens (Telekom-profiel)
Structurele veranderingen als gevolg van de digitalisering (Deutsche Telekom)
Gevolgen voor werk, kwalificatie en werkgelegenheid (mogelijkheden en risico’s)
Prioriteiten en actiegebieden voor de medewerking aan Work 4.0 (maatregelenpakket)
De betrokkenheid van de medewerkers en belangenvertegenwoordiging
EOR-vooruitzichten: In de toekomst verwacht ik de volgende veranderingen!

Zie gedetailleerde Matrix Telekom-landkaarten

Onze belangrijkste activiteit: organiseren van Work 4.0 - workshops
Workshop 1
Digitalisering,
innovatie en werk

Workshop 2

Werkgelegenheid
en arbeidsplanning

Workshop 3
Betrokkenheid van
medewerkers en
belangenvertegenwoordiging

• In workshop 1 staat het verband tussen digitalisering, innovatie, werkgelegenheid
en werk centraal in de gemeenschappelijke analyses en beoordelingen. Een van de
belangrijkste doelen van deze workshop is de analyse van de digitale
veranderingen in de sector/in het concern Telekom, de identificatie van kansen
en risico’s, en het zoeken naar uitgangspunten voor een werkgerichte
innovatiestructuur.

• Workshop 2 gaat over hoe de activiteiten, omvang van het personeelsbestand,
structuur van het personeelsbestand, arbeidsplaatsen, kwalificaties en
functieomschrijvingen op de digitale arbeidsmarkt veranderen en hoe er met het
oog op “Work 4.0“ betere invulling kan worden gegeven aan deze structurele
veranderingen in de arbeidssituatie. Daar zijn sectorpolitieke strategieën en
operationele modellen inzake ondernemingsbeleid voor nodig, die nauw
verbonden zijn met de Europese infrastructuur in de ICT-sector en binnen het
concern Telekom.

• Workshop 3 richt zich op de rechten van de medewerkers. In de workshop
worden de volgende vragen behandeld: Welke belangen en actiegebieden hebben
prioriteit? Hoe kunnen rechten en instrumenten op efficiënte wijze worden
gebruikt? En: Is in de digitaliseerde economie een uitbreiding en aanpassing van
deze rechten nodig? Om passende antwoorden op deze vragen te kunnen geven,
is nauwere samenwerking tussen de vertegenwoordigers van de medewerkers
in de sector en het concern vereist – zowel op nationaal als op Europees niveau.

Onze belangrijkste activiteit: organisatie van de Work 4.0 - workshops

Het gemeenschappelijke onderwerp van alle drie Work 4.0-workshops
luidt als volgt:
Hoe kunnen de vakbonden, Europese ondernemingsraden en
medewerkers actief meewerken aan de overgang naar digitaal werken?
 Welke thema’s staan voor ons op de voorgrond?
 Wat willen wij bereiken?
 Welke oplossingen en voorstellen zijn er?
 Hoe willen wij deze omzetten?

Organisatie, verloop en resultaten
WS 1 Digitalisering en
innovatie
Deelname:
14 EOR-leden en
vakbondsvertegenwoordigers
Datum en duur:
oktober 2018 / AT / 1,5 dagen

WS 2 Werk en
werkgelegenheid

Deelname:
14 EOR-leden en
vakbondsvertegenwoordigers
Datum en duur:
januari2019 / HR / 1,5 dagen

WS 3 Belangenvertegenwoordiging
Deelname:
14 EOR-leden en
vakbondsvertegenwoordigers
Datum en duur:
april 2019 / GR / 1,5 dagen

Voorbereiding: onderwerpen van de profielen voor de sectoren en Telekom-landkaarten

WERKFASEN
o
o
o

Samenstelling van informatie en analyses (ontwikkelingen, thema’s, actiegebieden)
Opstellen van prioriteiten, doelstellingen en strategieën (voor het vakbondsbeleid voor de sector en de EORbelangenvertegenwoordiging)
Uitwerking van en adviesverlening voor initiatieven (kernbeginselen voor de werkzaamheden in de sector en de werkwijze
van de EOR)

RESULTATEN
o
o
o

Lijst van kernpunten WS 1 – WS 3 voor:
Politieke richtsnoeren voor de sectoren “Digitalisering en Work 4.0“
De EOR-agenda “One Telekom“
Verslagen over workshops 1-3 voor uitwisseling van informatie binnen de projectgroep
Newsletter voor (externe) publicatie en voorlichting

Van

Tot

Plaats

Deelname

TN

14/02/2018

15/02/2018

DE (Berlijn)

Stuurcomité

8

01/03/2018

02/03/2018

DE (Bonn)

Projectgroep
(alle partners)

42

Soort evenement
SC-meeting 1
Gedetailleerde planning &
inwerkingtreding
Kick-off-meeting
Start

23/07/2018

24/07/2018

HU (Boedapest)

Stuurcomité

8

SC-meeting 2
Stand van zaken & voorbereiding
workshops & informatiemaatregelen

24/10/2018

25/10/2018

AT (Wenen)

Werkgroep 1
(EOR & TU’s)

18

Workshop 1 Digitalisering, innovatie
& Work 4.0

14/01/2019

15/01/2019

HR (Zagreb)

Werkgroep 2
(EOR & TU’s)

18

Workshop 2
Werkgelegenheid & Work 4.0

GR (Athene)

Werkgroep 3
(EOR & TU’s)

18

Workshop 3
Betrokkenheid van de medewerkers &
Work 4.0

08/04/2019

09/04/2019

14/05/2019

15/05/2019

RO (Boekarest)

Stuurcomité

8

SC-meeting 3
Analyse van de WS & voorbereiding
van de slotconferentie

26/06/2019

27/06/2019

ES (Barcelona)

Projectgroep
(alle partners)

46

Slotconferentie
Beoordeling, resultaten, overdracht

02/09/2019

03/09/2019

PL (Warschau)

Stuurcomité

8

SC-meeting 4
Projectbeoordeling, conclusies,

Publicatie en voorlichting

Projectbrochure

Website
www.digit-project.eu.

Werkplekverslag
1-3

Newsletter 1 - 3

Nationale profielen
voor ICT-sectoren

Nationale
Telekomlandkaarten

Politieke
richtsnoeren voor
de sectoren
“Work 4.0“

EOR-agenda
"One Telekom"

Eigen website voor het project www.digit-project.eu
Home

News

Innovatief

Coöperatief Actief

Informatief

Over het
project

Nieuwsbrieven

Digitalisering
& Work 4.0

Europese
partners

Werkdocumenten &
verslagen

Doelen &
taken
Geplande
activiteiten

De website biedt
informatie in twee
talen: DE + EN

Verwachte
resultaten

Conferenties
Agenda,
verslagen,
materiaal

Workshops
Agenda,
verslagen,
materiaal

Info over het
concern & de
sectoren
Profiel / map

Newsletter 1-3
Work 4.0 –
initiatieven
Best practices

Nationale talen in het kader van het
project
- voor eigen verslagen en materiaal
- voor relevant arbeidsmateriaal

Meningen &
standpunten
Statements van
de partners

