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Platformwerk
Nieuwe vorm van werk gelinkt met digitalisering

Definitie platformwerk: 
• Betaalde arbeid geleverd via een online platform
• Opdeling van ‘jobs’ in ‘taken’ (fragmentatie)
• Dienstverlening op vraag van klant
• Minstens drie betrokken partijen

Definitie platformwerker: 
• Natuurlijke persoon die platformwerk doet
• Zeer diverse profielen
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Platformen

Klanten Platform-
werkers

- Vooral natuurlijke 
personen

- Natuurlijke 
personen

- Rechtspersonen
- Terms & 
conditions

‘Black box’ 
Bemiddeling / Controle 

(Technologie & Algoritmen) 



Soorten platformwerk
Toenemende heterogeniteit
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Offline
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taken
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Online
Lager-
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Online
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taken

Allocatie 
vooral door 

platform

Allocatie 
vooral door 

klant

bv. Uber

bv. AMT

Allocatie 
vooral door 

klant of 
platform-

werker

bv. ListMinut

Allocatie 
vooral door 

klant of 
platform-

werker

bv. 99designs



Opportuniteit of valkuil?
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• Lage(re) drempels tot arbeidsmarkt
• Flexibiliteit en autonomie
• Verdienen (extra) inkomen
• Afstemmen werk- en privé
• Opbouwen eigen zaak, versterken 

van portfolio → ondernemersschap
• Hobby, fijne activiteit

• Doorstroming naar reguliere vormen 
van werk of eigen onderneming?

• Wordt gecombineerd met andere 
niet-reguliere vormen van werk?

• Werkomstandigheden: werktijden, 
werkdruk, lage verloning, veiligheid, 
isolatie, autonomie vs. controle

• Kwetsbare platformwerkers
• Status van platformwerkers?

→ Sterke varia e naargelang pla ormwerker, pla orm en type pla ormwerk
→ Pla ormwerk op zich is niet louter goed of slecht



Jobkwaliteit van platformwerk
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Arbeidsinhoud en 
arbeidsomstandigheden

Arbeidsvoorwaarden Arbeidsverhoudingen

Allocatie van taken Arbeidsstatus Vertegenwoordiging

Autonomie in de 
werkorganisatie Bepalen van de werkgever Deelname aan 

besluitvorming

Toezicht, sturing en 
prestatiebeoordeling Contracten Steun van management en 

sociale ondersteuning

Taakcomplexiteit Sociale bescherming Discriminatie en ongelijke 
behandeling

Werkintensiteit en 
werkdruk Inkomsten

Emotionele eisen Arbeidstijd

Veiligheid en gezondheid Carrièremogelijkheden

Opleiding



Zijn de uitdagingen uniek?
Platformwerk als niet-reguliere vorm van werk
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Sociale dialoog
Bipartiete en tripartiete dialoog
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Werkgevers 
(-vertegenwoordigers)

Werknemers
(-vertegenwoordigers)

Overheid



Sociale dialoog
Toepassing op platformwerk?
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Platform 
(-vertegenwoordiging)

Platformwerker
(-vertegenwoordiging)

Overheid

Klant
(-vertegenwoordiging)



Sociale dialoog
Toepassing op platformwerk?

• Platformwerkers: status is onduidelijk (werknemer?)
• Geclassificeerd als zelfstandige → antikartelwetgeving
• Vertegenwoordigd door werknemers- of werkgeversorganisatie?
• Beschouwen ze zichzelf als werknemers of zelfstandigen?
• Geografisch verspreid, geïsoleerd en onzichtbaar
• Jong, onervaren, nieuwe krachten in de arbeidsmarkt
• Actief op meerder platformen (tegelijkertijd)

• Platform: is platform een/de werkgever?
• Platform als intermediair of tech startup? Wie onderhandelt?
• Geen fysieke vestiging in het land / aanspreekpunt
• Voorkeur voor directe participatie
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Sociale dialoog
Toepassing op platformwerk?

• Platformwerk: is platformwerk werk? 
• Platformwerk niet altijd beschouwd als een economische activiteit
• Hoge turnover bij platformwerkers, korte duur

• Overheid: is platformwerk werk? 
• Vooral actief op het beleidsniveau
• Initieel weinig aandacht voor arbeids- en werkomstandigheden
• Welke aanpak om platformwerkers te beschermen?
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• Informatie, consultatie en onderhandelingen in de platformeconomie?
• Organisatie en vertegenwoordiging platformwerkers en platformen?
• Voorbeelden van sociale dialoog? Welk niveau? (platform, sector, nationaal)



Antwoorden op uitdagingen
Verschillende actoren zijn actief!
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Wet- en 
regelgeving 
Rechtspraak 
Inspecties

Initiatieven van 
sociale partners, 
platformen en 

platformwerkers

TOP-
DOWN

BOTTOM-
UP



Antwoorden op uitdagingen
Voorbeelden uit de EU28 (top-down)
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Wet- en regelgeving

• Frankrijk enige land met 
wetgeving rond arbeids-
en sociale rechten 
platformwerkers

• Meer indirecte acties 
(status, niet-regulier 
werk, zelfstandigen)

• Sectorspecifiek →
nieuwe wetgeving, 
uitbreiden wetgeving

Rechtspraak

• In 16 Europese landen
• Mededingingsrecht (taxi 

vs. andere diensten)
• Status – bijna exclusief 

bij gevallen waarin het 
platform taken toewijst
(gemengde resultaten)

Admin. / Inspecties

• BE, DK, FR, SE en UK 
meest actief

• Moeilijkheid: werk in 
onconventionele 
locaties

• Thema’s: zwartwerk, 
sociale bescherming, 
status

→ Bottom-up reacties op uitdagingen van platformwerk zijn cruciaal



Een belangrijke rol voor de sociale 
partners en sociale dialoog
• Beperkt bewustzijn over rechten en plichten

• Nauwelijks georganiseerd en vertegenwoordigd
• Noch platformwerkers, noch platformen
• Aanspreekpunt bij problemen of onduidelijkheden?

• Grote verschillen naargelang:
• Type platformwerk: vb. online vs. offline → publieke plaatsen
• Type platformwerker: vb. afhankelijk van platforminkomsten
• Platform: vijandig of open (vb. schrappen platformwerkers)
• Sociale partners: aandacht voor deze groep of niet
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Belgische context
Voorloper in beleid, maar niet in deelname

• Specifieke wetgeving (2016, 2018):
• Gunstig regime voor werk via officieel erkende platformen
• Platformwerkers in het algemeen positief over het regime, zijn zich goed bewust van 

de grenzen die dit kader oplegt
• Geen aandacht voor arbeids- en werkomstandigheden

• Sociale partners en sociale dialoog:
• Veel aandacht voor thematiek op beleidsniveau en in het veld
• Gebruik van sociale media / aantrekken nieuwe groep?
• Ook bottom-up initiatieven (bv. KoeriersKollektief)
• Vakbonden als aanspreekpunt bij problemen
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Deliveroo & SMart
Resultaten van twee ETUI studies
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• Hogere kans om lid te worden bij zij die contact hadden met vakbonden 
of aan een vergadering met vakbonden deelnamen.



Voorbeelden uit andere landen

• In de EU werden 8 cao’s gesloten (5 koeriers), over andere cao’s wordt nog 
onderhandeld:

• Zowel op niveau van platform als op niveau van sector
• DE: BOOK A TIGER & Helpling vallen onder cao IG BAU
• DK: platform-specifieke cao’s (Hilfr, Voocali)
• ES:  Deliveroo (minimum vergoeding, vakantie, rustperiodes)

• Initiatieven van platformwerkers en platformen:
• Grassroots organisaties, coöperatieven, acties, stakingen
• Zelfregulering, markt verlaten, vakorganisatie, business model

• Initiatieven van sociale partners:
• Bewustmaking, informatie verstrekken

21



Samengevat

• Platformwerk brengt uitdagingen en opportuniteiten, ook voor de 
sociale partners en de sociale dialoog

• Nieuwe vorm van werk die niet zo eenvoudig in bestaande kader past →  aandacht voor 
thema’s in sociale dialoog

• Tal van voorbeelden van organisatie en vertegenwoordiging van platformwerkers (bottom-up, 
top-down), minder voor platformen

• Voorbeelden van sociale dialoog en cao’s

• Belgische context:
• Veel aandacht voor platformwerk én concrete acties
• Blijvende aandacht voor arbeids- en werkomstandigheden is noodzakelijk → rol 

sociale partners
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