
Grünbuch Arbeiten 4.0. Arbeit weiter denken 

 

2015 – Het Duitse ministerie voor Arbeit und Soziales (verg. Ministerie voor Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid) heeft een groenboek uitgebracht over ‘Werken 4.0. Doordenken over arbeid’.  

Doel 
 
Het ministerie beoogt met dit groenboek een dialoog op gang te brengen over hoe de Duitsers willen 
werken en welke keuzemogelijkheden er zijn voor ondernemingen, werknemers, sociale partners en 
de politiek. 
In het groenboek worden beschrijvingen van trends en scenario’s gegeven, analyses gepresenteerd, 

en open vragen geformuleerd, bijvoorbeeld over de betekenis voor de instituties van 

welvaartsmaatschappij en er wordt beschreven hoe het ministerie zich de dialoog voorstelt.  

1. Trends en scenarios 

 

Het groenboek onderscheidt vier trends en scenarios: 

1. Technische ontwikkelingen leidend tot een digitale en globale economie. Besproken worden 

onder andere: robotica, sensortechnologie, 3D-printing, Internet of things, big data. Deze 

technologieën zullen tot een wereldwijd verbonden economie leiden en een nieuwe 

internationale arbeidsverdeling. De Industrie 4.0 is daarvan een goed voorbeeld, met haar 

sterk geautomatiseerde en verbonden industriële en logistieke ketens. De reeds zichtbare 

polarisatie op de arbeidsmarkt zal worden versterkt. En opnieuw laait het debat op of deze 

ontwikkelingen een negatieve impact zullen hebben op de werkgelegenheid of dat er 

voldoende nieuw werk wordt gecreëerd. 

2. Veranderende maatschappelijke waarden; als belangrijkste trends worden genoemd de 

individualisering en de gelijke verdeling tussen man en vrouw van verantwoordelijkheid voor 

inkomen en zorg voor kinderen en naasten. Daarnaast wijst het rapport op veranderende 

verwachtingen ten aanzien van arbeid bij bijvoorbeeld ‘de generatie Y’. Zij willen meer 

autonomie, meer zeggenschap over arbeidstijden en hechten sterk aan 

ontwikkelingsmogelijkheden.  

3. Nieuwe arbeidsrelaties; als een ‘normale arbeidsrelatie’ wordt nog steeds gezien: een vast en 

zeker inkomen, een aanstelling voor onbepaalde tijd, goede sociale relaties op het werk en 

mogelijkheden om je talenten te ontwikkelen. De Duitse sociale partners zijn evenwel tot 

afspraken gekomen die een grotere ‘interne flexibiliteit’ hebben mogelijk gemaakt. Dit zou 

zeer gunstig zijn geweest voor de Duitse economie in de afgelopen crisis. Ook in Duitsland 

echter wordt een toename van het aantal ‘a-typische’ arbeidsrelaties voorzien, gekenmerkt 

door: deeltijd, bepaalde tijd, kleine contracten. Gevreesd wordt voor een duale arbeidsmarkt 

en mini-jobs voor toetreders die geen brugfunctie hebben naar vaste banen. Dit zal ook om 

een herziening van de sociale zekerheid vragen. 

4. Demografische ontwikkeling en ontwikkeling van de kenniseconomie; een ding is duidelijk: er 

moet aandacht zijn voor het op peil houden van vakmanschap en behoud van voldoende 

vaklieden. Dat vereist duurzame werkgelegenheid met zorg voor gezondheid, ontwikkeling en 

autonomie. De ontwikkeling van de kenniseconomie vraagt om steeds beter opgeleide 

vakkrachten, waarbij niet alleen kennis belangrijk is, maar ook sociale, creatieve en 

communicatieve vaardigheden. 

 

2. Werken 4.0 

 

De gedachte achter ‘werken 4.0’ is de volgende. 

Werken 1.0 is de beginnende industriële maatschappij en de opkomst van de eerste vakorganisaties 

aan het einde van de 18
e
 eeuw. 



Werken 2.0 is de beginnende massaproductie en welvaartsstaat eind 19
e
 eeuw. Onder druk van de 

georganiseerde arbeidersbeweging wordt de basis gelegd voor het sociale zekerheidsstelsel. 

Werken 3.0 is de consolidering van de welvaartstaat en de ontwikkeling van het sociale partnerschap. 

Vanaf de jaren ’80 van de 20
e
 eeuw zien we de inzet van informatietechnologie toenemen en de 

ontwikkeling van dienstverlenende sectoren. In deze periode beginnen ook de Europeanisering en 

Globalisering. 

Werken 4.0 begint met het meer verbonden raken van bedrijven en sectoren, het digitale en flexibele 

tijdperk treedt in. Het betekent ook het begin van nieuwe onderhandelingsprocessen tussen 

individuen, sociale partners en de Staat. Er zijn ook nieuwe verwachtingen van de Staat. 

 

3. De uitdagingen   

 

In dit hoofdstuk worden – uiteindelijk in de vorm van vragen – zes uitdagingen beschreven. 

3.1 Volledige werkgelegenheid 

 Hoe kan Duitsland de hoge graad van werkgelegenheid behouden of verbeteren? 

 Welke maatregelen zijn nodig om de behoefte aan vakkrachten te blijven dekken? 

 Waar kan nieuwe werkgelegenheid ontstaan? Welke staatssteun is daarvoor nodig? 

 Hoe zal de digitalisering op de werkgelegenheid inwerken? Welke beroepen en sectoren zal 

het raken, op welke wijze en op welke termijn? Welke kwalificaties zijn nodig? 

 Hoe kunnen nieuwe kansen voor kansarmen ontwikkeld worden? 

 Welke kansen en risico’s brengt Industrie 4.0 voor arbeidsgehandicapten? 

3.2   Levensfase gerichte arbeid en sociale politiek 

 Wat zijn goede oplossingen voor de behoefte aan flexibiliteit bij bedrijven en bij 

medewerkers? 

 Hoe zien de levensfasen er uit? 

 Kan de wist van flexibiliteit worden benut voor korter werken? 

 Welke ‘verzekeringen’ zijn nodig voor de overgangsfasen bij diverse levensfasen? 

 Hoe kunnen gezinnen ondersteund worden met een mix van tijd, geld en infrastructuur? 

 Hoe blijven de gemeenschappelijke plek en tijd voor gezinnen in stand? 

 Hoe worden psychische belasting en ziekte voorkomen? 

3.3 Rechtvaardige lonen en sociale zekerheid 

 Hoe kan deelname van allen aan het arbeidsproces zeker gesteld worden? Hoe kunnen 

bonden en werkgeversorganisaties in hun functie gesterkt worden en het sociale 

partnerschap behouden blijven? 

 Hoe sluiten we de ‘gender gaps’ ten aanzien van beloning, arbeidstijden en carrièrekansen? 

 Welke arbeidsmarktpolitiek moet gevoerd worden ter voorkoming van de risico’s van flexibele 

arbeid? 

 Hoe moeten de inkomensverzekering en andere sociale verzekeringen er uitzien? 

 Is een Europese werkloosheidsverzekering een zinvolle optie? 

 Welk effect hebben nieuwe verdienmodellen op de sociale zekerheid? Hoe kan de sociale 

zekerheid voor ZZP-ers geregeld worden? 

3.4  Kwalificeren voor de arbeid van vandaag en morgen 

 Hoe kan een nieuwe cultuur van voortgezet onderwijs gecreëerd worden met instrumenten op 

bedrijfs- en cao-niveau en met overheidsbeleid? 

 Moeten er nieuwe financieringsstelsels voor levenslang leren komen? 

 Hoe moet het beroepsonderwijs er institutioneel uitzien? 

 Welke stimulansen hebben – vooral in MKB – mensen met een lage opleiding nodig om zich 

te scholen tot vaklieden? 

 Hoe kan verder studeren aan het HBO ook mogelijk gemaakt worden voor mensen die in de 

beroepspraktijk zijn gevormd? 

3.5 Goede arbeid behouden bij digitale veranderingen 



 Hoe kan een goede kwaliteit van de arbeid in de 21
e
 eeuw worden gerealiseerd? 

 Zijn de grondbeginselen van het arbeidsrecht ook effectief in de digitale werkomgeving? 

 Zijn ZZP-ers die online hun diensten aanbieden echte of schijnzelfstandigen? 

 Hoe kunnen we sociaal arbeidsbeleid en consumentenbeleid beter op elkaar afstemmen?  

3.6 Een goede cultuur in ondernemingen en democratische participatie van medewerkers 

 Hoe kan de participatie van medewerkers zo vorm gegeven worden dat zowel aan de eisen 
van de organisatie als aan die van medewerkers wordt tegemoet gekomen? In de toelichting 
wordt verwezen naar de voorbeelden ontwikkeld in het kader van INQA (Initiative Neue 
Qualität der Arbeit) een gemeenschappelijk initiatief van overheid, sociale partners en 
wetenschap met als doel goede praktijken van een ‘medewerkers georiënteerde’ 
bedrijfsvoering te stimuleren.  

 Wat betekent dat voor de Medezeggenschap in de veranderende arbeidssituatie? 

 Hoe kunnen concrete flexibiliseringscompromissen er uit zien? Welke arbeidsvoorwaarden, 

arbeidsorganisatie en arbeidsverhoudingen scheppen een innovatief klimaat? 

 Kunnen oude vormen zoals de coöperatie of werknemerszelfbestuur bijdragen aan een goed 

ondernemingsklimaat en goede kwaliteit van de arbeid?  

 

4. De Instituties van morgen 

 

Hoe zien de instituties van de nieuwe welvaartsstaat er uit? 

Arbeidsrecht. Ook in de digitale  wereld van arbeid moet het arbeidsrecht bescherming bieden. 

Democratische verhoudingen in een onderneming moeten gewaarborgd worden of blijven. 

Werknemers en bonden moeten die kansen benutten. 

De wet op de cao (Tarifvertragssystem) legt in Duitsland grondwettelijk vast dat de 

arbeidsvoorwaarden door Verenigingen van werknemers en van werkgevers worden 

overeengekomen. In de wereld van morgen zal die collectieve bescherming noodzakelijk blijven. 

Bescherming van veiligheid, gezondheid, welzijn en wettelijk geregelde arbeidstijden blijven 

belangrijk. Het “Internet of things’ moet ontworpen worden als “Internet of people and things’. 

Verandering van arbeidsrelaties maakt verandering van inkomensdervingsverzekeringen nodig; 

daarom moet het debat over een ‘werkgelegenheidsverzekering’ (Erwerbstätigenversicherung’) 

gevoerd worden. 

Het ministerie wil een regionaal innovatief ondernemingsklimaat naar het voorbeeld van Silicon Valley 

stimuleren, maar dan door het tevens creëren van materiele zekerheid en basisvoorzieningen voor de 

startende ondernemers.  

 

5.  Dialoog 

 

Het ministerie wil een brede maatschappelijke dialoog entameren en een discussie onder experts. In 

het kader van de maatschappelijke discussie worden vooral acties gepland via social media 

(www.arbeitenviernull.de), er zullen een enquête en een filmfestival worden gehouden. 

De discussie onder experts zal bestaan uit workshops en conferenties en het benutten van bestaande 

platforms.  

Het Groenboek is in april 2015 verschenen en zal eind 2016 uitmonden in een Witboek. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arbeitenviernull.de/

