
Zoektocht naar kwalificaties voornaamste drijfveer voor
‘eUitbesteding’

43% van de Europese werkgevers gebruikt informatie- en communicatie-technologieën
(ICTs) om bedrijfsdiensten uit te besteden. Ze doen dit vooral om toegang te krijgen tot
gekwalificeerde arbeid. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, genieten
dienstverlenende bedrijven uit andere Europese regio’s daarbij de voorkeur boven
goedkope arbeid uit pakweg India of de Caraïben.

Dit zijn slechts enkele conclusies uit 2 rapporten van het EMERGENCE-project dat in opdracht
van de Europese Commissie wordt uitgevoerd onder leiding van het Britse Institute for
Employment Studies (IES). Voor België wordt het onderzoek uitgevoerd door het HOGER
INSTITUUT VOOR DE ARBEID (KUL). De rapporten zijn getiteld : eWork in Europe en
Where the Butterfly Alights : the Global Location of eWork.

De opkomst van de ‘cyber-arbeidsmarkt’

Peter Johnston, hoofd van de ‘New Ways to Work Unit’ van de Europese Commissie (DG
Informatiesamenleving), en opdrachtgever van het project, verwelkomt de resultaten als volgt : 

“Het onderzoek illustreert zeer goed hoe ver we al gevorderd zijn in de richting van een
kennis-economie in Europa en over de ganse wereld. Het toont aan dat de nieuwe
werkmethoden, gebaseerd op Internet en mobiele communicatie, een grote impact hebben op
de aard en locatie van de werkgelegenheid. Bovendien wijst het nogmaals op de noodzaak van
Europa om meer en sneller te investeren in nieuwe competenties en werkmethodes om zo
competitief te blijven, meer en betere jobs te creëren en efficiënter gebruik te maken van de
beschikbare technologie met het oog op duurzame groei.”

Richard Pearson, directeur van het Engelse IES, voegde daaraan toe :

“Deze resultaten moeten bij Europese beleidsmakers nieuwe vragen oproepen over de
mobiliteit van arbeid. Het lijkt erop dat werkgevers er eerder voor opteren het werk naar de
mensen toe te brengen in plaats van andersom, de mensen naar het werk te halen.” Een
conclusie die niet zonder belang is in een politieke context waar opnieuw scenario’s van import
van allerlei gekwalificieerde werknemers uit andere werelddelen de kop opsteken.

Kans of bedreiging?

“Het vooruitzicht van een wereldmarkt voor informatie-arbeid heeft een schrikbeeld doen
ontstaan waarbij werkgevers bereid zijn tot het uiterste te gaan om steeds goedkopere
arbeidsbronnen op te zoeken”, zegt Ursula Hews, co-ordinator van het EMERGENCE-project,
“maar onze onderzoeksresultaten tonen aan dat deze schrik allicht overdreven is, zeker op de
korte termijn. Aan de andere kant bestaat er wel een reëel risico op een ‘digitale kloof’ op
wereldvlak, waarbij sommige landen en regio’s volledig uitgesloten worden van de nieuwe
‘cyber-arbeidsmarkt’.”



De enquête “eWork in Europe”

EMERGENCE heeft een grootschalige enquête georganiseerd bij bedrijfsvestigingen met
tenminste 50 werknemers uit alle 15 landen van de Europese Unie evenals Hongarije, Polen en
Tjechië. Aan de respondenten werden vragen gesteld omtrent een aantal bedrijfsfuncties zoals
software ontwikkeling, gegevensverwerking, customer services, accounting, etc. Er werd vooral
nagegaan of deze activiteiten al dan niet op afstand worden uitgevoerd en ondersteund door
informatietechnologie. Dit maakte het mogelijk om werkgevers te identificeren die gebruik maken
van tele(thuis)werkers. Verder werd het voor de eerste keer mogelijk om zogenaamde ‘remote
back offices’ en telewerkcentra in kaart te brengen, evenals uitbesteedde bedrijfsdiensten die via
een telecommunicatielink worden toegeleverd. Een typisch voorbeeld is de massale opkomst van
call centra in verschillende Europese regio’s maar ook bijvoorbeeld in Marokko. Ook de sterke
groei van ‘software-steden’ in India is een exponent van deze ontwikkeling.

Plaats, plaats, plaats?

Het valt op dat, ondanks de media-aandacht voor het verplaatsen of uitbesteden van eWerk naar
niet-Europese bestemmingen zoals India of de Caraïben, dergelijke praktijken veel minder
frequent voorkomen dan relocaties binnenin Europa. De populairste bestemmingen van de meeste
bedrijfsfuncties zijn de ontwikkelde en verstedelijkte gebieden van Duitsland, het VK, Nederland
en België.

Een analyse van de motieven om een bepaalde lokatie te kiezen maakte komaf met een aantal
stereotypes. Verschillende factoren blonken uit door hun afwezigheid, zoals b.v. de
beschikbaarheid van overheidssubsidies of andere vormen van publieke ondersteuning, een laag
personeelsverloop en de impact van verschillende tijdszones.

In het algemeen is de beschikbaarheid van de nodige techn(olog)ische expertise verreweg de
belangrijkste factor bij het zoeken naar een regio om eWerk te lokaliseren. Dit motief wordt
gevolgd door een lage kostprijs, een goede reputatie en, ten slotte, betrouwbaarheid en hoge
kwaliteit van het geleverde werk.

Wel call centers, geen telewerk

§ 43% van de werkgevers gebruikt één of andere vorm van ‘eUitbesteding’ (daarbij worden
telecommunicatieverbindingen gebruikt om de diensten van de leverancier of subcontractor te
importeren). Eén werkgever op 20 (5,3%) maakt gebruikt van electronisch gelinkte
subcontractors (of ‘tele-subbies’) in een ander land.

§ 15% maakt gebruik van de diensten van een extern call center en in tweederde daarvan (of
11,1% van alle werkgevers) is er een directe telecommunicatieverbinding met het
hoofdkantoor.

§ Werknemers volledig thuis laten telewerken komt maar zelden voor (1,4% van de
werkgevers). Aan de andere kant gebruikt één werkgever op 10 (9,9%) ICTs om
werknemers toe te laten in contact te blijven met de vestiging terwijl ze zich verplaatsen van
één lokatie naar een andere of alterneren tussen thuis en kantoor (dat zijn ‘nomadische
telewerkers’). Een vergelijkbaar percentage werkgevers (11,4%) doet een beroep op
‘eLancers’ - freelancers die hun werk electronisch toeleveren.



§ Over gans Europa leveren 11,5 miljoen vestigingen (21% van het totaal) informatie-diensten
toe met behulp van ICTs.

§ Zes bedrijven op tien maken gebruik van eWerk voor software ontwikkeling en
ondersteuning. Daarmee wordt deze bedrijfsfunctie het meest frequent vanop afstand
toegeleverd met behulp van telecommunicatieverbindingen.

§ De tweede meest frequente ‘telegemedieerde’ bedrijfsfunctie, met 38% van de werkgevers,
wordt samengevat onder de noemer creatief werk. Dit zijn design, editeerwerk, vertaalwerk,
het genereren van inhoud voor multimedia-toepassingen en andere creatieve activiteiten.

§ Creatief werk wordt gevolgd door management, training en HR functies, 19%, en
klantendiensten, 18%.

Wereldwijde data-analyse: “Where the butterfly alights”

Het EMERGENCE projectteam voerde ook een analyse uit op bestaande statistische indicatoren
inzake eWerk, zowel op Europees als mondiaal niveau.

De resultaten bevestigen de vaststellingen uit de EMERGENCE-enquête en stellen dat eWerk
sterk geclusterd blijft in specifieke regio’s. Zo blijkt dat, volgens een fenomeen dat Ursula Huws
de ‘keuze-paradox’ noemt, de kansen die ICTs bieden om bepaalde activiteiten te verplaatsen
niet resulteren in een meer gelijke spreiding van activiteiten over alle lokaties. In plaats daarvan
ontstaat een meer gespecialiseerde mondiale arbeidsdeling waarbij ‘soort soort zoekt’, met als
gevaar een toenemende regionale polarisatie.

“De Europese regio’s met de hoogste concentraties van tewerkstelling in IT sectoren en beroepen
blijven zeer sterk geclusterd rond grootstedelijke agglomeraties”, zegt co-auteur Nick Jagger.
“Daartoe behoren de hoofdstedelijke gebieden Stockholm, Parijs, Brussel, London, Helsinki,
Rome, Madrid en Wenen evenals het dichtbevolkte Nederland.”

Winnaars en verliezers in de cyber-economie

Een exhaustieve analyse van de bestaande statistische indicatoren op wereldvlak heeft geleid tot
een database van e-Indicatoren waarin 204 landen met telkens 171 variabelen zijn opgenomen.
Een cluster-analyse op deze database laat toe zes landengroepen te identificeren :

§ ‘eLeaders’ : deze landen bepalen de vormgeving van eWerk en zijn tevens een belangrijke
bron van geografische relocatie van activiteiten. Tot deze groep landen behoren Australië,
Duitsland, Frankrijk, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

§ ‘eCapables’ : ondanks hun kleinere omvang opereren deze landen op hetzelfde niveau als de
‘eLeaders’. Anderzijds maken ze minder kans om de vormgeving van eWork op mondiaal
vlak te beïnvloeden. Deze groep bestaat uit België, Cyprus, Denemarken, Finland,
Griekenland, Hong Kong, Ierland, Israël, Italië, de Maagdeneilanden, Malta, Macau,
Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Singapore, Slovenië, Spanje,
Taiwan, Zweden en Zwitserland.

§ ‘eHares’ : deze landen zijn relatief klein, beschikten initieel over een beperkte
telecommunicatie-infrastructuur, maar zijn er de laatste tijd sterk op vooruit gegaan. Ze zijn
allicht in staat om in de toekomst significante niches op vlak van eWerk voor hun rekening te



nemen. De groep van ‘hazen’ is vrij divers en omvat Cambodja, Chili, de Filippijnen, Ghana,
Hongarije, Indonesië en Mauritius.

§ ‘eTigers’ : deze landen zijn groot, hebben meestal een vrij goed uitgebouwde infrastructuur
en beschikken over het nodige werknemerspotentieel. Hoewel ze soms nu al betekenisvolle
spelers zijn op vlak van mondiaal eWerk, krijgen ze nogal eens het label onbetrouwbaar of
inefficiënt te zijn. De landen in kwestie zijn China, Egypte, Guatemala, India, Jamaica, Korea,
Libanon, Mexico, Oekraïne, Polen, Rusland en Thailand.

§ ‘eMaybes’ : deze landen hebben een klein bevolkingsaantal maar een goed ontwikkelde
infrastructuur en dito arbeidskrachten. Ze hebben een betrouwbaar imago, maar missen vaak
de capaciteit om gedelokaliseerde jobs te kunnen binnenrijven. De landencluster omvat een
aantal centra gekend voor het lokaliseren van overzeese bancaire activiteiten zoals Bermuda,
Barbados en Jersey en daarnaast ook een aantal ontwikkelde landen zoals IJsland,
Liechtenstein en Luxemburg.

§ ‘eLosers’ : deze landen beschikken noch over de nodige telecommunicatie-infrastructuur,
noch over de nodige ‘human resources’ om te kunnen genieten van de verschuivingen op vlak
van eWork. Ze worden vaak als inefficiënt en corrupt bestempeld. De ‘eLosers’ bestaan uit
praktisch gans Afrika, grote delen van Zuid-Amerika evenals een aantal landen uit de Balkan
en Centraal-Europa. Het ziet er naar dat deze grote groep, die ca. 30% van de
wereldpopulatie vertegenwoordigt, een serieus risico loopt om volledig uitgesloten te worden
van de opkomende eEconomie.

Inzicht in de dynamiek van de eEconomie

Deze resultaten maken deel uit van het EMERGENCE-project dat als doel heeft de verdeling van
eWerk op mondiaal vlak in kaart te brengen en meer inzicht te verschaffen in de dynamiek van
inter-regionale verschuivingen van eWork en eBusiness.

In een volgende fase van het onderzoek zullen grondige gevalstudies worden uitgevoerd omtrent
het (her)lokaliseren van eWork en telegemedieerde verschuivingen van bedrijfsactiviteiten. De
bedoeling bestaat er vooral in de kansen en bedreigen te verkennen van deze ontwikkelingen
evenals de impact op de tewerkstelling. Het HIVA (KUL) neemt in deze fase de Benelux voor
haar rekening.

Voor verdere informatie

Voor verdere inlichtingen omtrent het EMERGENCE project of ander IES-onderzoek kunt U
contact opnemen met Andy Davidson op het nummer +44 (0) 1273 678322 of Ursula Huws,
project-coördinator, op het nummer +44 (0) 20 7226 8411. Persteksten van de rapporten in
kwestie kunnen opgevraagd worden bij Sue Kent of Andy Davidson van IES.

Het rapport met de resultaten van de Europese werkgeversenquête :

eWork in Europe : Results from the EMERGENCE 18-Country Employer Survey, U Huws,
S O’Regan, N Jagger, P Bates. IES Report 380, June 2001. ISBN 1-85184-309-4.
£35.00

Het rapport met de wereldwijde statistische analyse en de beschrijving van de clusters :



Where the Butterfly Alights : The Global Location of eWork, U Huws, N Jagger, P Bates.
IES Report 378. ISBN 1-85184-307-8.  £35.00

Deze rapporten kunnen gekocht worden bij BBCS, PO Box 941, Hull, HU1 3YQ, UK. Tel:
+44 (0) 1482 224626; Fax: +44 (0) 1482 227705.

Het project heeft ook een eigen website, www.emergence.nu. Naast een voorstelling van het hele
onderzoeksconsortium worden hier ook de belangrijkste werkzaamheden en
onderzoeksresultaten van het project gepresenteerd.


