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INDUSTRIE 4.0 
zal 

sociaal zijn 
of  

niet zijn
Na de eerste industriële revolutie (machines), 

de tweede (elektriciteit, massaproductie) en 

de derde (elektronica, robots) komt nu de 

vierde industriële revolutie er aan (het ‘internet 

der dingen’ en big data). Zoals bij vorige 

(industriële) revoluties gaat het gepaard met 

veel speculaties, doemdenken of euforie al 

naargelang de bril die men opzet.
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IS DAT ECHT ALLEMAAL NIEUW?

Zoals de globalisering niet nieuw is (het kapi-
talisme is altijd op zoek gegaan naar nieuwe 
afzet- en productiemarkten), zo is de digita-
lisering van de economie/industrie natuurlijk 
ook niet nieuw. In de jaren negentig van de 
vorige eeuw spraken we al van de kenniseco-
nomie en netwerkeconomie enerzijds en de 
doorgedreven robotisering anderzijds. 

De revolutie die er nu aankomt zorgt voor 
een verhoogde integratie van de informatie-
technologie en de operationele technologie: 
ontwikkelingen in de informatietechnologie 
(big data) gecombineerd met een robotise-
ring, automatisering van taken, 3D-printen… 
De integratie van ‘slimme’ machines die met 
het internet verbonden zijn: ‘the internet of 
things’ maar dan vanuit de productiekant van 
de industrie. Dit zal gevolgen hebben op drie 
manieren:
• Machines zullen jobs van mensen 

overnemen (substitutie);
• Machines zullen de mens bijstaan 

waardoor de productiviteit en de efficiëntie 
verhoogd kunnen worden;

• Er zullen door technologische 
ontwikkelingen nieuwe 
productiemogelijkheden ontstaan.

WAT ZIJN DE GEVOLGEN  
VOOR ONZE JOBS?

Het Wereld Economisch Forum voorspelde 
dat er tussen nu en 2020 door de vierde in-
dustriële revolutie een kleine vijf miljoen jobs 
zouden verdwijnen in ‘s werelds belangrijkste 
economieën (er komen weliswaar 2 miljoen 
jobs bij maar de veranderingen kosten ook 
7 miljoen jobs). Vooral in de zorg, de energie-
sector en de financiële sector gaan veel meer 
banen verdwijnen dan er bijkomen. Omdat 
vrouwen vooral actief zijn in de getroffen 
sectoren, verwachten de onderzoekers van 
het WEF dat vrouwen kwetsbaarder zijn voor 
banenverlies dan mannen.

Maar als we eerlijk zijn, zouden we moeten 
zeggen dat we het niet zeker weten. Bij elke 
nieuwe technologiegolf zijn we bang geweest 
voor het verdwijnen van de werkgelegenheid. 
Dus ja, er zullen jobs verdwijnen en ja, er 
zullen jobs bijkomen. Maar welke en in welke 
mate is voorlopig een vraagteken. Het enige 
dat we nu misschien kunnen voorspellen, is 
dat er een polarisatie zal zijn naar hoogge-
kwalificeerde en laaggekwalificeerde jobs en 
dat vooral het middensegment onder druk 
komt te staan.



Wat we wel weten, is dat jobs zullen veran-
deren en grondig. De (gedeeltelijke) auto-
matisering zal de inhoud van taken en jobs 
veranderen. Opnieuw zonder dat we weten 
welke impact precies. Een studie van de Hoge 
Raad voor Werkgelegenheid uit 2013 stelde 
dat 39 % van de werkgelegenheid in België te 
lijden zou hebben onder de digitalisering en 
automatisering. Een studie van de OESO uit 
2016 had het over ‘slechts’ 7 %. 

WAT ZIJN DE GEVOLGEN  
VOOR DE WERKNEMERS?

De Duitse vakbond (DGB) ondervroeg 
9000 werknemers over de impact van de 
digitalisering. 82 % antwoordde dat het 
een effect had op zijn werk en 30 % zelfs in 
hoge mate. Voor een (kleine) meerderheid 
zorgde het voor een verhoogde werkdruk. 
In de metaal echter ervaart 1 op 5 een 
verlaging van de werkdruk.

De digitalisering kan de kwaliteit van het 
werk verbeteren, maar de interactie tussen 
mens en machine houdt natuurlijk ook heel 
wat risico’s in: op het vlak van veiligheid en 
gezondheid (ergonomie), intensivering van het 
werk, de grenzen tussen privé en werktijd…
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 Vervolg van pagina 3. 

Hoe zal de arbeidsorganisatie er in de 
toekomst uitzien? Minister Peeters gebruikte 
nu al de digitalisering als excuus voor zijn 
flexibel wendbaar werk door de strot van 
de werknemers te duwen. Zullen de nieuwe 
werknemers tewerkgesteld worden in 
nieuwe statuten die de oude verworvenheden 
op de helling zetten? 

INDUSTRIE 4.0  
ZAL SOCIAAL ZIJN OF NIET ZIJN

De toekomst is wat ze altijd al was: open. 
Er is geen voorbestemming. De economie is 
geen natuurwet. Er is een keuze. We willen 
de toekomst niet vastleggen met de regels 
van het verleden. Het zou ook niet lukken. 
We willen wel inzetten op een rechtvaardige, 
faire en duurzame samenleving. Daarom:
• De tewerkstelling zal onder druk komen 

te staan. Maar als er onvoldoende werk 
is dan moet het bestaande werk her-
verdeeld worden. Recente experimenten 
in  Zweden hebben niet het failliet van 
arbeidsduurherverdeling bewezen. Ze 

hebben de sociale en maatschappelijke 
voordelen net bewezen. Daartegenover 
staat inderdaad een kostprijs. De politieke 
maatschappelijke vraag is wie die prijs wil/
moet/kan betalen.

• De digitalisering moet ervoor zorgen dat 
de kwaliteit van het werk verbetert, met 
oog voor de combinatie werk-privé, en in 
een sociaal volwaardig statuut. 

• We willen niet leven in een wereld waar  
de acht rijkste mannen evenveel bezit-
ten als de 3,6 miljard armste of in een 
land, België, waar de 10 % rijkste bijna de 
helft van het totale vermogen bezit. Waar 
welgeteld 1 man, Albert Frère, evenveel 
bezit als de armste twee miljoen Belgen.

Herwig Jorissen
Voorzitter

INDUSTRIE 1.0
Eind 18e eeuw

De eerste industriële revolutie volgde 
op de intrede van door water en 

stroom aangedreven mechanische 
productiemachines.

INDUSTRIE 2.0

INDUSTRIE 3.0
Begin jaren ‘70 

De derde industriële revolutie gebruikt 
elektronica en IT voor een verder 

doorgedreven automatisering  
van de productie.

INDUSTRIE 4.0

Begin 20e eeuw
De tweede revolutie volgde na 

de introductie van elektriciteit en 
massaproductie gebaseerd op 

arbeidsdeling.

De vierde industriële revolutie 
is gebaseerd op systemen 

die het digitale en het fysieke 
combineren. 
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Karlien, jij bent al sinds 1985 lid bij onze vak-
bond! Vanwaar die keuze destijds? 
Ik kom uit een rood nest. Dat maakte de keuze evident!

Hoe heb je de sprong gewaagd naar de vakbond? 
In het vorige bedrijf waar ik werkte, kreeg ik op een 
bepaald moment in de gaten dat de afdeling waar ik 
werkte duidelijk in de etalage stond. Ik was toen nog 
niet syndicaal actief, maar maakte me zorgen en nam 
contact op met de secretaris. We hebben er toen voor 
kunnen zorgen dat de mensen van de afdeling die 
wegviel, konden genieten van een mooie premie. Dat 
was het begin van mijn vakbondsmicrobe. Toen ik dan in 
1999 bij Samsonite begon, overtuigde Florent Schepens, 
nu sociaal werker bij ABVV-Metaal Oost-Vlaanderen en 
toen hoofddelegee, mij ervan om me verkiesbaar te stel-
len bij de daaropvolgende sociale verkiezingen. Zo kreeg 
ik een mandaat voor het Comité voor bescherming en 
preventie op het werk te pakken.

Wat is jouw syndicaal stokpaardje bij uitstek?
Rechtvaardigheid! Ik gruwel van onrecht en wil dat 
mensen correct en eerlijk worden behandeld. Verder is 
veiligheid altijd mijn topprioriteit geweest op de vloer.

Wat is jouw syndicale stijl?
Ik luister voor ik handel. Kalm blijven, afwegen en dan 
pas in actie komen!

Jij zat 12 jaar in de Gendercommissie van  
ABVV-Metaal. Vertel.
Klopt! Een zeer boeiende tijd! De Gendercommissie, dat 
is géén koffiekransje hé. We kregen daar veel handige 
en relevante informatie mee en er werden interessante 
sprekers uitgenodigd. De thema’s die werden besproken 
waren ook maatschappelijk relevant, zoals gelijkheid op 
de vloer en het hoofddoekendebat.

Ben je sociaal geëngageerd? 
Ja hoor. In de nasleep van mijn deelname aan de ge-
meenteraadsverkiezingen voor sp.a, ben ik betrokken 
geraakt bij de werking van het Vermeylenfonds, een 
socialistische culturele organisatie. Verder zit ik in de 
trekkersgroep van Fair Trade. Ik blijf ook politiek actief 
bij sp.a, omdat ik het belangrijk vind dat er ook gewone 
werkmensen aan politiek doen. 

Bedankt, Karlien!

Een vrouw met punch 
KARLIEN COPPENS 
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In maart komt De Waarheidscommissie naar Mechelen, een 
confronterende theatervoorstelling over de ‘human zoos.’ Een 

eeuw geleden werden massaal ‘exoten’ waaronder Congolezen, 
Senegalezen en Filipijnen als een attractie tentoongesteld in 

nagebouwde dorpen, onder andere in Gent en Antwerpen. Bezoekers 
vergaapten zich aan de exotische taferelen. Zijn die mensentuinen 

voltooid verleden tijd of is het wij-zij-denken nog alomtegenwoordig? 
M@gMetal vroeg het aan Chokri Ben Chikha, artistiek leider van  

Action Zoo Humain en docent en onderzoeker aan de  
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van de HoGent. 

Chokri Ben Chikha



Waarover gaat De Waarheidscommissie? 
Chokri Ben Chikha: “De Waarheidscommissie probeert de spannin-
gen tussen de verschillende groepen in de samenleving te begrij-
pen. Daarbij vertrekken we van een historisch fenomeen: de human 
zoo of de tentoonstelling van mensen als exotische dieren. Zoals 
Antwerpen deed in 1885 en Gent in 1913. We dagen de toeschouwer 
uit om te oordelen over schuld en onschuld. Want bij de mensentui-
nen draait het om drie dingen. Ze stellen de andere te kijk. Ze focus-
sen op de verschillen. En de ene partij voelt zich beter dan de an-
dere. Zo werden de Afrikanen en Filipijnen voorgesteld als vreemd 
en barbaars. Onze voorstelling zet het publiek en onszelf aan het 
denken. Wat is er toen gebeurd? Hoe actueel zijn de menselijke 
dierentuinen nog? En wat leren we daaruit? De Waarheidscommissie 
kiest integratie als thema. Maar de discussie over polarisering in de 
samenleving gaat veel verder. Het gaat over de kloof tussen Vlamin-
gen en Walen, werkgevers en vakbonden, mannen en vrouwen, …”

Waarom koos je de zoo humain als  
vertrekpunt voor het theaterstuk? 
“Ik greep terug naar een historisch 
fenomeen, omdat de actuele gebeur-
tenissen te beladen en gekleurd zijn. 
Over de mensentuinen werd al heel wat 
geschreven, maar het ontbreekt in ons 
collectieve geheugen, eigenlijk is het 
Vlaams immaterieel erfgoed. Er waren 
veel groepen bij betrokken, zoals de 
kerkgemeenschap, de wetenschap en de 
cultuursector. En het wij-zij-verhaal lag 
er vingerdik op. De Waarheidscommissie 
is een jury die achterhaalt wie welke ver-
antwoordelijkheid draagt voor de human 
zoos. Zo kwam in Antwerpen schrijver 
Willem Elsschot ter discussie. Hij was 
een van de bezoekers van de mensentuin 

en zou zich toen kostelijk geamuseerd hebben. Waarom klaagt hij 
als sociaal geëngageerde schrijver die mensonterende praktijken 
niet aan? Elsschot-fans zeggen dat het zijn taak niet is. Anderen 
vinden het schuldig verzuim. Het boeiende is dat er geen eenduidig 
antwoord is op de schuldvraag.”

Is De Waarheidscommissie muziek, theater of eerder  
een debat? 
“Als theatermaker ben ik altijd op zoek naar nieuwe vormen van 
theater. De Waarheidscommissie valt onder de noemer documen-
tairetheater. Tom Lanoye omschreef het dan weer als een geïm-
proviseerd jazzconcert waarbij er een aantal regels zijn en de rest 
vrijgelaten wordt aan de performers. De voorstelling laat verschil-
lende mensen aan het woord en we stemmen de inhoud telkens af 
op de stad waar we te gast zijn. De vertoning is dus overal anders. 
Als toeschouwer krijg je zowel fictie als realiteit. En je hoort ver-

schillende standpunten. Het is aan jou om 
te oordelen wie gelijk heeft. Een heel lastige 
opdracht!”

Waarom houdt het wij-zij-denken vol-
gens jou zo hardnekkig stand? 
“Een van de redenen is de stereotypering. 
Zien we iemand met een andere huidskleur, 
dan koppelen we daar automatisch een aan-
tal kenmerken aan. Het denken in stereoty-
pen doen we allemaal. We hebben het nodig 
om de complexe realiteit vatbaar te maken. 
Anders zouden we gek  worden.  Stereotypen 
vind je overal, denk aan staakzieke Walen, 
gierige Nederlanders en domme blondjes. 
Het wordt problematisch als we onszelf 
beter voelen dan de andere, en die daarom 
gaan discrimineren of  uitbuiten.  
De overheid heeft daar een grote verant-

Wie is Chokri Ben Chikha? 
Chokri Ben Chikha werd in 1969 geboren in Oostende uit 
Tunesische ouders. Wanneer hij geschiedenis gaat stu-
deren in Gent, stort hij zich op de kunst als danser, cho-
reograaf, acteur en theatermaker. Samen met zijn broer 
Zouzou en Femke Vandenbosch richt hij in 2003 het 
gezelschap Union Suspecte op. Hij maakt er het drieluik 
De Leeuw van Vlaanderen, Onze Lieve Vrouw van Vlaande-
ren en Broeders van Liefde. In die periode ontvangt hij de 
Louis Paul Boonprijs en de Artist Award van het Afrika 
Filmfestival. Daarna duikt hij het academische leven in 
als doctoraal onderzoeker aan de Koninklijke Academie 
voor Schone Kunsten van de HoGent. Chokri focust zich 
op reflectie en theatrale experimenten. Daaruit ontstaat 
in 2009 zijn nieuwe gezelschap: Action Zoo Humain. Met 
het documentairetheater De Waarheidscommissie stelt 
hij de mensentuinen uit de vorige eeuw aan de kaak en 
voedt hij de discussie over de polarisering in de samen-
leving. 

Als theater-
maker ben ik 
altijd op zoek 
naar nieuwe 
vormen van 

theater
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woordelijkheid in. Ze heeft de macht 
én de middelen.”

Waar heeft de politiek dan precies 
gefaald? 
“De overheid hinkt altijd achter de fei-
ten aan. Mijn Tunesische ouders kwa-
men in de jaren ‘60 naar België. De 
overheid deed toen nauwelijks inspan-
ningen om cursussen Nederlands aan 
te bieden aan anderstaligen. Omdat 
ze dachten dat de immigranten toch 
zouden terugkeren. De Vlamingen met 
een migratieachtergrond zijn nooit 
een prioriteit geweest. Ook vandaag 
komen de inspanningen te laat en zijn 
ze vaak een druppel op een gloeiende 
plaat. Daardoor beginnen de jongeren 
stilaan te protesteren. Want velen 
vinden geen job en sommigen worden 
gediscrimineerd op de huizenmarkt. 
Dat zorgt voor spanningen. Begrijp me 
niet verkeerd: er zijn fouten gemaakt 
door beide partijen. Zo is er binnen de 
moslimgemeenschap een harde kern 
die veel conservatiever is dan mensen 
in hun thuisland. Dat helpt de zaak 
niet vooruit.”

Burgemeester van Gent Daniël 
Termont bood zijn excuses aan 
voor de tentoonstellingen in 1913. 
Zijn die excuses een belangrijk 
signaal voor jou? 
“Toch wel. Burgemeesters dragen 
een soort morele verantwoordelijk-
heid. Zich verontschuldigen betekent 
dat je de fout erkent, ook al is het al 
lang geleden. Als je slachtoffer bent 
van een verkeersongeluk door een 
overtreding, dan wil je ook graag dat 
je schade erkend wordt. Antwerps 
burgemeester Bart De Wever veront-
schuldigde zich niet, toch erkende hij de feiten. Alleen vond hij dat 
we niet overgevoelig mogen zijn. We gaan allemaal anders om met 
de geschiedenis en de actualiteit. In de culturele sector genieten we 
de artistieke vrijheid om naar die historische fenomenen te kijken. 
Maar als politicus met een openbare gezagsfunctie draag je een 
ander soort verantwoordelijkheid.”

Hoe krijgen we de polarisering in onze multiculturele 
 samenleving klein? 
“Om te beginnen door te erkennen dat onze maatschappij grondig 
veranderd is. Kijk maar naar de superdiverse steden. Dé Vlaming 
bestaat niet. Als minister-president Geert Bourgeois dan toch een 
eigen Vlaamse grondwet wil, laat dan de eerste zin zijn dat Vlaan-
deren een meervoudige identiteit heeft. Ook onze cultuur evolueert 
mee. De manier waarop we Kerstmis en Pasen vieren, is veranderd. 
Kennen onze jongeren überhaupt nog de betekenis van die feestda-
gen? Toch houden heel wat mensen krampachtig vast aan tradi-

ties. Denk aan de discussies over 
Zwarte Piet. Mijn mening is: als 
blijkt dat er racistische elementen 
in zitten, dan moeten die eruit. Dat 
zouden we óók doen als er sprake 
is van seksisme of homofobie. 
Dat is het bizarre: op ethisch vlak 
staat Vlaanderen redelijk ver, maar 
cultureel hinken we behoorlijk 
achterop.”

Wanneer is de missie van De 
Waarheidscommissie  geslaagd?
“De missie is voor mij geslaagd 
als ons stuk discussie losweekt 
die vérder gaat dan de theaterzaal. 
Daarom schreef ik het boek Zoo 
humain - De Blijde terugkeer van de 
Barbaar. Het is een boek over ste-
reotypen, over hoe we ze moeten 
erkennen, bevragen én veranderen. 
Zodat we anderen niet langer als 
minderwaardig zien, maar als een 
meerwaarde voor onze samen-
leving. Het boek is – net zoals De 
Waarheidscommissie – een menge-
ling van feiten en fictie. Het begint 
met een citaat uit de Amerikaanse 
film Magnolia:  
‘Jij bent misschien wel klaar met 
het verleden, maar het verleden is 
nog niet klaar met jou.’ Het is pre-
cies zo met de mensentuinen. Dat 
zijn fenomenen uit de geschiedenis 
die ons blijven achtervolgen tot we 
het onder ogen durven zien.”

Ervaar jij zelf nog bedoeld of 
onbedoeld racisme? 
“Nee, niet zo vaak meer. Al blijft er 
wel nog een bruin plafond bestaan 
waardoor het voor gekleurde men-
sen moeilijker is om iets anders te 

doen of om te groeien. Zo vertelde een vriend van me dat ik onlangs 
naast een cultuurprijs greep. De jury vond het een verkeerd signaal 
om een prijs te geven aan iemand met een moslimachtergrond. De 
recente golf van aanslagen maakt het voor moslims – of zij die dat 
niet zijn, zoals ikzelf, maar wel met die achtergrond – niet gemak-
kelijker. Het is absoluut verschrikkelijk wat die jonge en gefrus-
treerde gasten aanrichten. Maar voor die frustratie is een voedings-
bodem. Ze voelen zich vaak gediscrimineerd, onbegrepen en werden 
vaak gebrainwasht. Die voedingsbodem moeten we wegnemen. 
Daarbij vechten we niet alleen tegen de extremisten. We boksen ook 
op tegen de populistische partijen die teren op die gebeurtenissen, 
die racisme banaliseren en de voedingsbodem daarom in stand 
proberen te houden.”
 

De Vlamingen 
met een 

migratie-
achtergrond 
zijn voor de 

 politiek nooit 
een prioriteit 

geweest.
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Wat zijn de grootste uitdagingen voor de toekomst? 
“Omdat de samenleving verandert, moeten we onszelf blijven her-
uitvinden en oude gewoontes herbekijken. Ook moeten we nieuwe 
strategieën bedenken om het ruime publiek aan te spreken – op álle 
vlakken. Jongeren vergaren bijvoorbeeld nieuws op hun eigen ma-
nier. Niet meer via het 7 uur-journaal, de krant of de radio, maar via 
sociale media. Om hen te bereiken, moet het dus anders. Daarom 
zijn we in de cultuursector ook voortdurend op zoek naar nieuwe 
theatervormen en nieuwe inhouden. Ons gezelschap maakt geen 
kunst om de kunst, maar speelt in op de actualiteit en wil iedereen 
daarbij betrekken, niet alleen de cultuurliefhebbers. Ook voor het 
onderwijs, de werkgevers en de vakbonden is er een grote uitda-
ging. Want de verworvenheden waarvoor zo lang en hard gestreden 
is, worden nu opnieuw ter discussie gesteld. Op onze lauweren rus-
ten, is achteruitgaan. We moeten vooruit: onze samenleving zonder 
taboes en zonder angst sociaal rechtvaardiger maken.”

Denken in 
 stereotypen doen 

we  allemaal.  
Het wordt  proble-

matisch als we 
onszelf  beter 

 voelen dan de 
 andere.

Onze samen-
leving verandert. 
Om bij te blijven, 

moeten we tradities 
durven  herzien en 
onszelf  blijven her-

uitvinden. Dat is 
onze  uitdaging voor 
de komende  jaren. 

De Waarheidscommissie vond al plaats in 
Kaapstad, Antwerpen en Gent.  
Je ziet theatergezelschap Action Zoo Humain 
aan het werk in Mechelen op 7, 8 en 9 maart. 
Het boek Zoo humain van Chokri Ben Chikha 
komt uit in maart 2017. 
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Beste wensen voor 2017
Ik wens voor 2017een socialere maatschappij waarin we samen de krachten bundelen en ons versterken tegen de rechtse regering. Een jaar  waar er vanuit de samenleving een nog sterker signaal komt tegen de asociale maatregelen maar ook een jaar vol passie en vuur vanuit onze organisatie.

CAROLINE SEGERS
Delegee 
Daikin

Mijn perso
onlijke wens is z

oals al een paar jaar 

dat mijn kleinkind 

de leuk
emie mag overw

innen.

 

Voor m
ijn vrienden en colleg

a’s 

wens ik een gezond en gelukkig 2017. 

Aan mijn rode kameraden: 

verlie
s de moed niet, w

e zullen wel 

als ove
rwinnaar uit d

e stri
jd komen. 

Voor de wereld: laat alle haat varen 

zodat er e
indelijk vrede zal zijn. 

Laat ons op z
ijn minst toc

h de kinderen redden. 

Veel lie
fde, plez

ier, v
rede 

en een goede gezondheid in 2017. 

JEANINE 

LABIE

Hoofddelegee 

Packo 

10

Voor alle mensen van goede wil wens 
ik een goede gezondheid en een 

zorgeloos 2017!Voor onze organisatie en al haar 
medewerkers idem dito! Veel succes 

met de nationale akkoorden en in het 
bijzonder wens ik de provinciaal 

secretaris van Vlaams-Brabant, Karel 
Gacoms, een goed herstel toe!Voor de samenleving wens ik meer 

herverdeling van de rijkdom en welvaart.
Moge 2017 een rood en gelukkig jaar worden.

JOHNNY FRANS

Secretaris Limburg
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Voor 2017 wens ik dat iedereen wat behulpzamer is 

voor elkaar en minder hebzuchtig.

 

Dat we allemaal verder geraken dan het ik-gevoel. 

Als iedereen daar wat aan helpt, 

zal onze medemens er ook een stuk gelukkiger van 

worden & zullen we zo dichter bij elkaar komen, 

want zeg nu zelf: is
 het niet plezant om een goeie 

babbel te slaan met je gebuur?

 

Aangezien ze aan de sociale zekerheid willen zitten, 

wens ik iedereen een goeie gezondheid toe, dat 

iedereen mag gespaard blijven van monsters van 

ziekten...

Voor mijn organisatie wens ik dat we helpende 

handen kunnen zijn waar nodig, maar ook dat 

we er samen met ons team een mooi 

2017 van maken.

En voor de wereld: 

you c
an ch

ange 
the w

orld 
when y

ou 

start
 making

 a dif
feren

ce! 

MERCEDES 

DEBELS

Hoofddelegee 

Picanol
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Beste wensen voor 2017
Ik wens voor 2017een socialere maatschappij waarin we samen de krachten bundelen en ons versterken tegen de rechtse regering. Een jaar  waar er vanuit de samenleving een nog sterker signaal komt tegen de asociale maatregelen maar ook een jaar vol passie en vuur vanuit onze organisatie.

CAROLINE SEGERS
Delegee 
Daikin

Het voorbije jaar was op zijn minst 

zorgwekkend te noemen: 

vooreerst de aanslagen op eigen bodem, 

een verschrikkelijke vluchtelingencrisis, 

een onverwachte BREXIT en finaal 

Trump als president en man van het jaar. 

Wat zal het nieuwe jaar ons brengen? Meer van hetzelfde 

of mogelijks een eerste aanzet tot gedegen aanpak van 

deze maatschappelijke uitdagingen? Ik blijf alvast hoopvol 

en wil met volle kracht vooruit deze uitdagingen aangaan. 

Daarom wens ik ons allen voor 2017 veel kalmte, gezond 

verstand en een zin voor dialoog en verbondenheid. 

Samen staan we sterk!

CHRISTOPHE BUSCH

Algemeen directeur 

Kazerne Dossin
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Ik wens geen wanhopige 
blikken van kinderen meer te 

zien wier toekomst aan 
flarden wordt geschoten door 
fanatici en dat niemand nog 
zijn huis moet ontvluchten 
voor oorlog of armoede. 

VÉRONIQUE ROGIERS
Gewestelijk secretaris West-Vlaanderen



STIJN MEURIS  
blikt vooruit op 2017

2017 WORDT HET JAAR 
VAN DE HUFTERS

Stijn Meuris trekt als een bezielde verteller langs de Vlaamse theaterzalen.  
Met zijn Tirade stelt hij de hufterigheid in onze maatschappij aan de kaak.  
“Want politici en bepaalde ondernemers denken dat ze zich alles kunnen 

permitteren.” Wordt 2017 het jaar van de hufters? Een vooruitblik.



Eerst en vooral: waarom Tirade als theatertournee?
Stijn: “Het idee ontstond begin 2016, vooral uit verwondering en 
verontwaardiging. Ben ik nu écht de enige die vreemd vind wat er 
allemaal gebeurt, vroeg ik mij af. De brutaliteit en hufterigheid die 
onze regering kenmerkt, heb ik in mijn 52 jaar nooit eerder mee-
gemaakt. Dus besloot ik iets te doen: de tendensen die ik waar-
neem, giet ik in mijn Tirade. Het is geen comedy à la Geert Hoste 
of Michael Van Peel wat ik breng. Ik vertel een verhaal, gebaseerd 
op de actualiteit van 2016. Noem het storytelling op steroïden en 
natuurlijk zit daar een portie humor in. Maar het is vooral mijn 
verontwaardiging die ik deel met het publiek.”

Welke tendensen zag je dan? En krijgen we in 2017 meer 
van dat?
Stijn: “Niemand legt nog verbanden 
tussen de verschillende gebeurte-
nissen. We gaan van brandje naar 
brandje: van het ene nieuwsfeit naar 
het andere. Drie dagen later zijn we 
alles weer vergeten. Daardoor is er 
bij onze politici een soort brutaliteit 
ontstaan. Ze hebben het gevoel dat ze 
zich alles kunnen permitteren en wie 
kritische vragen stelt, wordt afge-
blaft. Dat superioriteitsgevoel stoort 
me mateloos. Het is alsof ze zeggen: 
‘We hebben de meerderheid van de 
stemmen en iedereen moet zijn klep 
houden.’ 2017 wordt dus meer dan 
ooit het jaar van de hufters.”

Zie je die tendens alleen in Bel-
gië of ook in het buitenland?
Stijn: “Met Tirade beperk ik mij 
tot België. Maar de situatie in het 
buitenland is misschien nog erger. 
Donald Trump als Twitter-president 
belooft weinig goeds voor de internationale politiek. Zijn verkiezing 
is een legitimering voor de hufters in de politiek: van beledigingen 
en racisme tot ‘grab them by the pussy.’ In onze buurlanden staan 
er verkiezingen op het programma in 2017: je hebt Geert Wilders in 
Nederland, Marine Le Pen in Frankrijk en in Duitsland staat de po-
sitie van Angela Merkel onder druk. Nee, ook internationaal wordt 
2017 een hufterig jaar.”

Heeft die verkiezingskoorts een impact op ons land?
Stijn: “Onze politici liggen niet wakker van het buitenland. Want in 
2017 barst de campagne los voor onze verkiezingen: in 2018 kiezen 
we nieuwe lokale bewindslui en een jaar later trekken we naar de 
stembus voor een nieuw Vlaams en federaal parlement. Ondertus-
sen bereikt de hufterigheid ongekende hoogtes en blijven de grote 
vermogens de dans ontspringen. Neem bijvoorbeeld het afketsen 
van de meerwaardebelasting. On-ge-loof-lijk! Werknemers krijgen 
een koude douche wanneer er bespaard moet worden. Terwijl de 
grote vermogens systematisch uit de wind gezet worden. Natuurlijk 
kan het nóg erger, zoals bij de karaattaks: de federale regering 
klopt zich op de borst omdat ze een belastingtarief van 0,55 procent 
opleggen aan de diamantsector. En dat na lang en zogezegd bikkel-
hard onderhandelen. 0,55 procent! Een schande is het.”

Wordt 2017 het jaar waarin de burger genoeg krijgt van de 
hufters?
Stijn: “Ik weet het niet. Wij Belgen zijn een vreemd en conversatief 
volkje. Morren en klagen, dat kunnen we goed, maar échte veran-
dering? Ho, maar …. wacht eens even. De angst voor het onbekende 
staat echte verandering in de weg. Bovendien ligt onze koelkast vol 
en consumeren we à volonté. Dus kunnen de hufters ongestoord 
hun ding blijven doen. Zoals Vlaams minister Joke Schauvliege. 
Zij sluist 40 miljoen euro van het Vlaams Klimaatfonds naar de 
meest vervuilende bedrijven in Vlaanderen – zonder klimaatver-
bintenis van die bedrijven. Het doel ervan? De concurrentiepositie 
verstevigen. Dat ondertussen ons klimaat naar de knoppen gaat, is 
blijkbaar bijzaak.”

Die hufters vinden we dus niet 
alleen in de politiek terug?
Stijn: “Nee, sommige ondernemers 
kunnen er ook wat van. Samen met 
politici vormen ze een ons-kent-ons-
wereldje, waar de dingen in duistere 
achterkamertjes geregeld worden. 
Althans, die indruk ontstaat toch. 
Want stelt er iemand een kritische 
vraag? Dan wordt er geblaft en ge-
zucht: ‘Hebben die nu écht niets be-
ters te doen?’ Zo maak je het publieke 
debat kapot en dat is natuurlijk de 
bedoeling van die hufters. Ik moet er 
dus geen tekening bij maken wanneer 
ik zeg dat onze regering niet dol is op 
journalisten.”

Wordt 2017 ook het jaar van de 
hoop?
Stijn: “Ik koester de hoop dat het uit-
eindelijk allemaal goed komt. Maar of 
dat in 2017 zal gebeuren? Ik vrees dat 

we eerst nog een stevige portie hufterigheid moeten slikken. Uit-
eindelijk zal de hoffelijkheid terugkeren naar de politiek, daar ben 
ik van overtuigd. Ik zie alvast een paar hoopvolle signalen. Zo bouwt 
Tom Meeuws in Antwerpen aan een progressieve burgerbeweging. 
Het is nog wat te vroeg om te beoordelen of dat initiatief in de goede 
richting gaat. Anders krijgt het zeker een plek in mijn Tirade 2017.”

Werknemers 
krijgen een koude 
douche wanneer 
er bespaard moet 

worden. Terwijl de 
grote vermogens 

systematisch uit de 
wind gezet worden.
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 Ronny ‘s VIDEOBLOG
Onze videoreporter Ronny Loubris gaat geregeld voor ons op pad om met zijn camera.  

Onlangs ontmoette hij sp.a-voorzitter John Crombez om te praten over de desastreuze gevolgen van Michel I.  

Heb je het interview gemist? Dan kun je het via de onderstaande link nog eens bekijken.

Wil je op  

de hoogte blijven  

van al onze video’s?  

Abonneer je dan op ons  

YouTube-kanaal via: 

www.youtube.com/ 

ABVVmetaalVlaanderen

Het ontwerp interprofessioneel akkoord 
voorziet een loonmarge van 1,1 % (bovenop 
de index), een afgezwakte verstrenging van de 
SWT-regels en alle sociale uitkeringen die er 
(licht) op vooruitgaan, waarbij de allerlaagste 
het meest. “Goed voor de economie én goed 
voor de mensen”, was het eerste (terechte) 
oordeel van het ABVV. Rudy Deleeuw (Voorzit-
ter ABVV) en Meryame Kitir (fractieleidster in 
de Kamer voor sp.a) geven hun mening over 
het IPA en waarom het zo belangrijk is dat er 
een akkoord op tafel ligt. Tegelijk kijken een 
aantal delegees alvast vooruit naar de secto-
rale onderhandelingen. Eén ding is zeker: de 
mensen willen eindelijk nog eens een koop-
krachtverhoging, maar ook werkbaar werk 
blijft een belangrijk aandachtspunt.

Sociaal overleg 
LOON-T
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Vooraleer we verder gaan met onaan-
genaam nieuws: laat ons alvast zeggen 
dat we hoopvol blijven. De economie 
trekt eindelijk terug aan en we hebben 
hier nog steeds veel metaalbedrijven die 
uitstekend presteren. Bovendien geloven 
wij rotsvast in de mogelijkheid van een 
hernieuwde industrialisering. De obsta-
kels die hiervoor moeten overwonnen 
worden, zijn niet van de minste. Maar 
oké, dat is voer voor een ander artikel. 

Terug naar het slechte nieuws nu: zelfs 
in bedrijven die goed presteren worden 
werknemers regelmatig met onzeker-
heid geconfronteerd. Zal ons bedrijf in 
België blijven of wordt – ergens in een 
hoofdkwartier ver weg – beslist om 
de fabriek te verhuizen naar China of 
Roemenië? Worden we in 2017 met een 
herstructurering of collectief ontslag 

geconfronteerd? En wat als we die ene 
megabestelling niet binnenhalen? Zal er 
dan nog genoeg werk zijn voor iedereen? 

Met dergelijke onzekerheid komen veel 
van onze werknemers – spijtig genoeg 
– in aanraking. Ook voor onze vakbonds-
afgevaardigden is deze onduidelijkheid 
geen evidentie. Zij krijgen regelmatig 
vragen van bezorgde collega’s over 
tewerkstelling, mogelijke ontslagen, 
torenhoge economische werkloosheid 
en geruchten over delokalisatie. En wan-
neer een herstructurering zich aandient, 
zitten zij midden in de storm en breken 
voor hen helse tijden aan. Het spreekt 
vanzelf dat dit weegt op een mens. 

Redenen genoeg dus om eens te horen 
hoe onze delegees hiermee omgaan. Wat 
zijn de gevolgen van tewerkstellingson-

zekerheid? Op welke manier proberen zij 
de toekomst van het bedrijf zo goed mo-
gelijk te garanderen? En welke inspan-
ningen leveren zij – dag in, dag uit – om 
tegemoet te komen aan de verzuchtin-
gen van de collega’s? Om deze vragen te 
beantwoorden hebben we drie (en niet 
van de minste) afgevaardigden bijeenge-
bracht voor een goed gesprek: Philippe 
De Schryver (hoofddelegee Volvo Cars), 
Steve Temmerman (hoofddelegee CNH) 
en Kristof Van De Maele (Bombardier, 
effectief OR en SA). 

We ontmoeten elkaar op de vijfde verdie-
ping van ‘Ons Huis’, het historische en 
prachtige hoofdkantoor van ABVV Oost-
Vlaanderen op de Vrijdagmarkt in Gent. 
Na een tas koffie, een korte kennisma-
king én nieuwjaarswensen beslissen we 
om er meteen in te vliegen. 

Over werkonzekerheid  
in de metaalindustrie 

“TEWERKSTELLING IS ONZE 
ABSOLUTE PRIORITEIT!”

Voor werknemers in metaalbedrijven is werkzekerheid al een hele tijd geen evidentie meer. En hoewel dat 
in feite voor bijna alle werknemers uit de private sector geldt, zit de metaalindustrie toch net iets vaker in de 
hoek waar de klappen vallen. Alleen al door de sluitingen van Caterpillar (Charleroi), SAS Automotive (Gent) 
en Sylvania (Tienen) kwamen vorig jaar honderden mensen op straat te staan. Neen, evenmin als de voorbije 

jaren was ook 2016 geen grand-crujaar voor de metaalsector.
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Beste kameraden, onze eerste vraag 
ligt voor de hand: op welke manier 
worden jullie geconfronteerd met 
werkonzekerheid? Hoe uit zich dat 
bij jullie?

Philippe: “In de automobielindustrie is 
stabiliteit in het werkaanbod ver zoek, er 
is altijd werkonzekerheid. Een droomsce-
nario zou zijn dat alles mooi verdeeld is 
over het jaar, zonder overuren en zonder 
werkloosheid. Maar de werkelijkheid 
is anders. Er doen zich veel verschui-
vingen voor, want ver buiten ons bereik 
spelen ze Monopoly en geld is daar het 
enige wat telt. Als de top beslist om een 
model ergens anders te maken, omdat 
het goedkoper is of als de politiek zich 
bemoeit, zoals Trump in Mexico bijvoor-
beeld, dan kun je daar maar weinig aan 
doen. En als de klant beslist dat een 
bepaald model niet meer aantrekkelijk 
is en toevallig maken wij hier dat model, 
dan heb je pech. Zware pech, want dit 

kost banen. Het enige wat je kunt doen is 
ervoor zorgen dat je als fabriek zo flexibel 
mogelijk kunt inspelen op de vraag van de 
klant. Want wees eerlijk: iedereen wil zijn 
aankoop zo snel mogelijk voor de deur 
zien staan. Duurt het te lang, dan gaan ze 
op een ander. Dit blijft voor een vakbond 
een zware kronkel. Bovendien moet je 
als fabriek verder kijken dan je neus lang 
is. Je moet proberen om een vestiging te 
zijn die meerdere modellen aankan. En 
dat heeft te maken met geld en investe-
ringen.”

Over Volvo zie je in de pers ook af 
en toe verhalen opduiken over een 
mogelijke delokalisatie. 

Philippe: “Inderdaad. Wij zien enorm af 
van de media die dergelijke artikels op-
pikken en graag het negatieve belichten 
in plaats van het positieve. Maar de waar-
heid is dat, sinds de overname in 2010 
door het Chinese Geely, er hier elk jaar  
40 miljoen euro wordt geïnvesteerd. Er 
wordt ook over de productie van toe-
komstige modellen gesproken. Maar 
dat is voorlopig nog niet concreet. Kijk, 
wereldwijd produceren wij momenteel 
zo’n 530.000 wagens per jaar. En het is de 
bedoeling om tegen 2020 800.000 wagens 
te maken. Zolang we deze doelstelling 
halen, is er geen enkele fabriek die schrik 
hoeft te hebben.” 
 
Kristof: “Bij Bombardier is er al 50 jaar 
onzekerheid. Ik heb nog nooit iets anders 
geweten. Geruchten over een sluiting 
zijn er altijd al geweest. Maar sinds 2008 
is die onzekerheid enorm toegenomen. 
Onze toenmalige CEO bracht niets van 
nieuwe bestellingen binnen, enkel de 
bestaande orders werden afgewerkt. We 
waren toen ook in de running voor een 
megabestelling voor de productie van 
dubbeldekrijtuigen. Siemens was onze 
grootste concurrent om dat contract 
binnen te halen. Onze bazen waren ervan 
overtuigd: die bestelling halen we zeker 
binnen! Maar dan moet het personeel 
wel inleveren. Enkel dan konden we de 

scherpste prijs aanbieden. Als 
arbeiders hebben wij toen 8 % 
loon ingeleverd! Uiteindelijk 
ging de bestelling niet naar 
ons, maar naar Siemens … 
Tja, en sindsdien is het alleen 
nog maar slechter geworden. Vandaag 
hebben we hier nog één jaar werkze-
kerheid voor iedereen. Vanaf dan wordt 
het moeilijk te voorspellen. We moeten 
nieuwe bestellingen binnenhalen, want 
anders kunnen we afvloeiingen in de 
toekomst niet uitsluiten.” 

En bij CNH, Steve? 

Steve: “Wij maken tractoronderdelen, wat 
betekent dat wij afhankelijk zijn van de 
landbouwsector. De klimaatverandering 
speelt daar een grote rol. Boeren hebben 
mindere oogsten, waardoor ze hun inko-
men zien dalen. Daardoor daalt uiteraard 
ook de vraag naar onze machines. In die 
zin valt onzekerheid moeilijk te vermij-
den. Wat ook meespeelt, is dat wij in onze 
machineafdeling met veel verouderde 
machines zitten en dat er geen inves-
teringen volgen. Die machines draaien 
volcontinu, dus zelfs voor onderhoudsin-
vesteringen is er geen tijd. Ook dat draagt 
bij tot onzekerheid.” 

Wat we vandaag vaak zien is dat 
bedrijven met de regelmaat van de 
klok de ene CEO inwisselen voor de 
andere. En dat de lokale bazen maar 
weinig te zeggen hebben. Ze moeten 
zich schikken naar de beslissingen 
die in de hoofkwartieren worden 
genomen. Dat komt de continuïteit 
en de zekerheid niet ten goede. Her-
kenbaar? 

Steve: “Zeker en vast. De laatste jaren 
 hebben wij heel wat verschuivingen mee-
gemaakt binnen het management, wat 
bij de mensen toch vreemd overkomt. Wij 
hebben nu onze vijfde HR-manager en onze 
vierde CEO op negen jaar tijd. Dat brengt 
inderdaad onzekerheid met zich mee.” 

We hebben 
 gevochten om 

kwalitatief 
 personeel 
in Gent te 
behouden.

PHILIPPE DE SCHRYVER
Volvo Cars
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Kristof: “Idem bij ons. Ons 
vorige CEO ging Bombardier 
terug op de kaart zetten. Hij 
had daarvoor een volledig ac-
tieplan uitgewerkt. Maar dan 
komt er opeens, uit het niets, 

een nieuwe CEO. Dat actieplan belandt 
dan in de vuilnisbak en we horen er niets 
meer van ...” 

Philippe: “Terwijl een CEO toch een hele 
belangrijke rol te spelen heeft in het 
bedrijf. Hij of zij moet lobbyen bij de top 
om nieuwe projecten binnen te halen. 
Onze huidige CEO doet dat ook en heeft 
een grote geloofwaardigheid. Dat draagt 
bij tot werkzekerheid.”

Ik kan me voorstellen dat dit alles 
sterk leeft bij jullie collega’s op de 
vloer? 

Kristof: “De mensen willen duidelijk-
heid. Gaan we sluiten of niet? Zijn onze 
jobs in gevaar of niet? En die duidelijk-
heid krijgen ze niet. Ze hebben soms het 
gevoel dat er geen respect is voor hen. En 
dan zegt onze CEO dat hij ook van niets 
weet en dat het allemaal van hogerhand 
beslist wordt …” 

Steve: “Ook bij ons leeft dat sterk. 
Gelukkig heb ik nog geen herstructure-
ring moeten meemaken en daar ben ik 
uiteraard blij mee. Maar wij werken wel 
veel met tijdelijke contracten. Regel-
matig moeten wij dus afscheid nemen 
van goede werknemers die hier al twee 
jaar werken. De mensen met een vast 
contract zien hun collega dan opeens 
vertrekken en dat heeft een grote impact. 
Bovendien moeten zij dan hetzelfde werk 
doen, maar met minder volk ...” 

Philippe: “En de mensen zeggen zeg dan: 
Hé vakbond, wat gaan jullie daar aan 
doen?” 

Goeie vraag, Philippe!  
Wat doen jullie dan, als delegees? 

Philippe: “Ervoor zorgen dat we veran-
kerd zijn in Gent! We zijn constant aan 
het lobbyen. Dat is te danken aan ons 
overlegmodel. We snappen heel goed dat 
je zoiets niet alleen kunt. Om een voor-
beeld te geven: twee jaar geleden zagen 
we die fabrieken in China verschijnen en 
er was ook sprake van een Amerikaanse 
vestiging. Wij zagen toen veel hoogopge-
leide mensen naar daar vertrekken. De 
vakbonden hebben toen aan de alarmbel 

getrokken. We hebben erop gewezen dat 
het belangrijk is om hier in Gent voldoen-
de knowhow in huis te houden voor de 
opstart van onze toekomstige modellen. 
Overal waar we op tafel konden kloppen 
hebben we dat gedaan: in Zweden, in 
China, op de Europese ondernemings-
raad. Er is geëist dat we voldoende kwali-
tatief personeel hadden, en we zijn daarin 
geslaagd. Daarnaast hebben we samen 

met alle werknemers veel inspanningen 
geleverd om Gent op de kaart te zetten. 
En die inspanningen werden beloond. 
Vandaag wordt er over ons gesproken.  
We zijn gekend als een betrouwbare ves-
tiging die kwaliteit levert.” 

Steve: “Ook wij proberen voortdurend 
oplossingen te vinden om zoveel mogelijk 
mensen aan de slag te houden. In 2015 
werd ons gezegd dat we met veertig 
arbeiders te veel waren. We hebben dat 
toen opgelost door onderlinge solidariteit: 
er werd meer economische werkloosheid 
ingevoerd, de mensen gingen meer stem-
pelen. Op die manier hebben we iedereen 
aan de slag kunnen houden. Bovendien 
houden we zo ook ervaren mensen bin-
nen. Als de productie terug aantrekt, 
hoeven we geen nieuwe mensen meer op 
te leiden.” 

Kristof: “Bij ons is dat uiteraard niet 
anders. Tewerkstelling is onze prioriteit. 
Maar zoals gezegd is dat niet altijd even 
gemakkelijk. We besteden veel tijd aan 
het geven van een duidelijke uitleg aan 
de mensen over de toestand waarin ons 
bedrijf zich bevindt. Welke bestellingen 
proberen we binnen te halen? Wat is de 
stand van zaken in deze dossiers? Wat is 
de visie van de directie? Het is niet altijd 
eenvoudig. Maar weet je wat voor mij het 
belangrijkste is? Dat ik ’s morgens in de 
spiegel kan kijken en weet dat ik er alles 
aan heb gedaan. En lukt het niet, dan lukt 
niet. Maar je moet altijd eerlijk zijn met 
jezelf.” 

Worden er eigenlijk toegevingen 
gedaan om de tewerkstelling hier te 
houden? Bijvoorbeeld op vlak van 
flexibiliteit? 

Philippe: “Flexibiliteit werkt in twee 
richtingen. Economische werkloosheid 
is ook flexibiliteit. Dat kost de mensen 
redelijk wat geld, zeker als je de nacht 
doet. Anderzijds hebben wij ook een flexi-
biliteitsakkoord: één dag in de maand kan 
iemand gevraagd werden om overwerk 

KRISTOF VAN DE MAELE
Bombardier

De mensen 
willen 

duidelijkheid. 
Gaan we sluiten 

of niet?
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te doen. Normaal is dat op vrijwillige 
basis, maar omdat we in een kettingsys-
teem werken moeten wel alle schakels 
 aanwezig zijn. Dit kan voor serieuze 
discussies zorgen als de vrijwilligheid is 
uitgeput, want dan worden mensen ver-
plicht op basis van een beurtrol. Omdat 
er eind vorig jaar zoveel werk was én we 
de vraag kregen om buiten ons akkoord 
auto’s te maken zijn we met de werkgever 
aan tafel gaan zitten om een goede rege-
ling voor de werknemers uit te werken. 
Op een half jaar tijd hebben we drie tot 
vier keer zoveel overuren geklopt als 
eigenlijk mogelijk was. Daar stonden dan 
wel mooie premies tegenover. Maar als ik 
eerlijk ben moet ik zeggen dat ik daar niet 
zo fier over ben. Mensen werkten soms 
zeven dagen op zeven, en dat is onmense-
lijk. Ze waren doodmoe. Als vakbond ben 
je daar mee voor verantwoordelijk hé.” 

Kristof: “Alles is te koop ...”

Steve: “Inderdaad, alles is te koop. Bij 
ons probeert de werkgever afwezighe-
den in de assemblage-afdeling op te 
vangen door daar mensen vanuit andere 
afdelingen te plaatsen. Dat is hun idee 
van flexibiliteit: mensen inschakelen waar 
en wanneer het hen uitkomt. Wij waren 
daar niet mee akkoord. De mensen in 
de assemblage krijgen al geen deftige 
opleiding, dus wat met de mensen die uit 
andere afdelingen komen? Voor hen zou 
het nog moeilijker werken zijn. Ik vertelde 
al dat er bij ons veel wordt gestempeld 

en dat is inderdaad ook een vorm van 
flexibiliteit, met negatieve financiële 
gevolgen voor de werknemers. Wij zitten 
niet in de situatie dat er een flexibiliteits-
akkoord nodig is. We laten wel overuren 
toe als het druk is, maar enkel als er niet 
gestempeld wordt.”

Ons gesprek gaat zo nog een tijdje door. 
Er wordt gesproken over de psychologi-
sche impact op de delegee wanneer die 
te maken krijgt met collectieve ontslagen, 
ongeruste werknemers en moeilijke 
onderhandelingen. Dat het af en toe eens 
te veel wordt en dat collega’s vaak onre-
alistische verwachtingen hebben van een 
vakbondsafgevaardigde. Men gaat ervan 
uit dat zij op alle vragen een antwoord 
hebben en voor alle problemen een oplos-
sing. De druk is soms groot. Maar ze doen 
het graag. Het doet ook deugd om daar 
af en toe eens met elkaar over te kunnen 
praten, zoals hier op de vijfde verdieping 
van ‘Ons Huis’ op de Vrijdagmarkt. 

Als er één ding duidelijk mag zijn, dan 
wel het volgende: onze delegees doen er 
alles aan om de tewerkstelling zo hoog 
mogelijk te houden en de onzekerheid die 
bij de mensen leeft zo veel mogelijk weg 
te nemen. Soms lukt dat, soms lukt dat 
niet. Op bepaalde zaken hebben ze geen 
vat. Maar er zijn veel dingen die ze wel 
kunnen beïnvloeden. En dat doen ze ook, 
elke dag opnieuw. 

Adri Craens, Wim Caneel

Wij hebben nu 
onze vijfde  

HR-manager 
en onze 

vierde CEO 
op negen 

jaar tijd. Ook 
dat brengt 

onzekerheid 
met zich mee.

STEVE TEMMERMAN
 CNH
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BAANONZEKERHEID 
in cijfers

25%

39%

Europees onderzoek wijst uit dat 25 
procent van de werknemers ‘baan-
onzeker’ is: ze hebben werk, maar 
ze hebben ook het gevoel dat hun 
job in gevaar zou kunnen zijn. Dat is 
een subjectief gevoel, maar gestoeld 
op een objectieve realiteit. 

BAANONZEKER

GROTERE KANS OP EEN 
SLECHTE GEZONDHEID

WERK-
GERELATEERDE 

STRESS
Baanonzekerheid is de meest 
voorkomende oorzaak van 
werkgerelateerde stress in 
Europa en België (72 %).

Baanonzekerheid lijkt meer voor te komen bij mensen met een 
lagere sociaal-economische status. Uit dit onderzoek uit 2010 op 
basis van gegevens uit 16 (op Israël na Europese) landen blijkt dat 
het ervaren van baanonzekerheid 39 % meer kans op een slechte 
(zelf-gerapporteerde) gezondheid met zich meebrengt.

Werknemers met een hoge mate van baan onzeker-
heid hebben een twee keer zoveel kans op psychische 
aandoeningen zoals een stemmings stoornis (bijv.
depressie), een angststoornis of drugs- of alcohol-
afhankelijkheid.

2x 
PSYCHISCHE  
AANDOENINGEN

De studie Economic Insecurity 
Increases Physical Pain wijst op 
het verband tussen het ervaren 
van economische bestaanson-
zekerheid en fysiek lijden. De 
onderzoekers wijzen erop dat 
ten tijde van toenemende onge-
lijkheid en bestaansonzekerheid 
in de Verenigde Staten ook de 
kosten van pijnbestrijding sterk 
toenamen. Zo steeg het gebruik 
van pijnstillers tussen 2006 en 
2012 met de helft.
Bestaansonzekerheid vergroot 
het gevoel dat je geen controle 
over het leven hebt en dat ge-
voel leidt tot het meer ervaren 
van fysieke pijn. 

150% 
GEBRUIK VAN  
PIJNSTILLERS
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RIJDEN WE 
MORGEN 
ALLEMAAL 
ELEKTRISCH?
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De realiteit is 
dat men een 
wagenpark 

niet van 
vandaag 

op morgen 
vervangt.

Dossier

Het zou natuurlijk mooi zijn. In de eerste 
plaats voor het milieu en de gezondheid: 
want door elektrisch te gaan rijden vermin-
deren we de lawaaihinder en de uitstoot van 
fijn stof, CO2 en schadelijke stikstofoxiden 
in de lucht. Maar ook onze economie zou er 
wel kunnen bij varen. Vandaag geeft Europa 
dagelijks 1 miljard euro uit aan benzine en 
diesel. Voor een gemiddeld gezin maakt dit 
7 % uit van het huishoudbudget. De invoer 
van al die olieproducten zorgt voor een 
negatieve handelsbalans die op de samen-
leving weegt. Dat geld zouden we beter in-
vesteren in de Europese economie en in het 
creëren van nieuwe jobs in technologisch 
vernieuwende sectoren.

Vlaamse bedrijven zijn hiervoor goed 
geplaatst, in industriële takken als fiets-
productie, bedrijfsvoertuigen, de bouw van 
bussen, trams en treinen, de productie van 
batterijmaterialen en batterijrecyclage, 
enz…. Elektrische mobiliteit kan bovendien 
enkel functioneren dankzij innovatie in 
informatie- en communicatietechnologie en 
de ontwikkeling van nieuwe energie- en mo-
biliteitsdiensten. Ook in die sectoren zouden 
er heel wat jobs kunnen worden gecreëerd. 

MAAR: De realiteit is dat men een wa-
genpark niet van vandaag op morgen 
vervangt. Een wagen heeft een gemiddelde 
levensduur van meer dan 14 jaar! Als men 
vandaag bijvoorbeeld een dieselwagen 
koopt, is de kans groot dat hij in 2030 nog 
steeds op onze wegen rondrijdt. 

Het louter vervangen van klassieke 
voertuigen door elektrische is ook weinig 
zinvol: op die manier blijven we immers 
met zijn allen in de file staan. En het milieu 
schiet er niets mee op als we de elektri-
citeit die we voor de elektrische wagen 
gebruiken, blijven opwekken met niet-
hernieuwbare energiebronnen. Daarom 
moet er eerst grondig worden nagedacht 
over hoe we ons willen verplaatsen en hoe 
we de omslag naar hernieuwbare energie 
realiseren. De omschakeling naar elektri-
sche voertuigen is dan geen doel op zich, 
maar een onderdeel van een veel bredere 
visie op mobiliteit en energievoorziening. 

1  
Volledig elektrische auto’s hebben 

uitsluitend een elektromotor.  
De energie voor de aandrijving wordt 

geleverd door een batterij. Bij het rijden 
komen geen schadelijke uitlaatgassen vrij, 

maar het opladen van de batterij neemt  
een stuk meer tijd in beslag dan het 

klassieke tanken. 

2

De ‘hybriden’ combineren een elektromotor 
met een verbrandingsmotor. Men maakt 

vaak een onderscheid tussen de ‘gewone’ 
hybride voertuigen en de ’plug-in hybriden.’ 

De gewone hybriden kun je echter 
bezwaarlijk als elektrische voertuigen 
beschouwen, aangezien de elektrische 

motor hier veeleer werkt als een aanvulling 
op de verbrandingsmotor. 

De plug-in hybriden beschikken over een 
batterij die via het elektriciteitsnet kan 
worden opgeladen. Dankzij het grotere 

accupakket kun je met een plug-in hybride 
grotere afstanden volledig elektrisch 

rijden. Is de stroom op, dan rijd je op de 
brandstofmotor verder. Bij ‘plug-in serieel 
hybride’ voertuigen is de aandrijving zuiver 
elektrisch en wordt de verbrandingsmotor 
enkel gebruikt om de batterij op te laden.

3

Brandstofcelvoertuigen (‘fuel cell’) 
 gebruiken waterstof als brandstof waarmee 

een elektromotor wordt aangedreven. 

ELEKTRISCH RIJDEN:  
EEN VLAG DIE VELE LADINGEN DEKT

Elektrische voertuigen zijn er in vele gedaanten: van elektrische fietsen, scooters, personenwagens, over bestelwagens, bussen, vracht-
wagens, heftrucks, tot vaartuigen en zelfs bepaalde toepassingen in de luchtvaart. Er zijn ook verschillende manieren om naar elektrische 

aandrijving om te schakelen. We onderscheiden drie soorten voertuigen die geheel of deels op elektrische stroom kunnen rijden. 
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HET BELANG VAN EEN 
DUIDELIJKE EN GEDEELDE 
VISIE OP DE MOBILITEIT VAN 
DE TOEKOMST

Een duurzame mobiliteit, zowel in de eco-
logische, economische als sociale beteke-
nis van het woord, omvat veel meer dan de 
vervanging van voertuigen met een brand-
stofmotor door elektrische: we moeten 
omschakelen van eenzijdige benaderingen 
van mobiliteit naar vervoersoplossingen 
waarbij verschillende wijzen van transport 
gecombineerd worden, van individueel 
naar collectief vervoer, van privaatbezit 
van voertuigen naar gedeeld gebruik, van 
toenemende naar afnemende transportkilo-
meters, enz… 

Niet alleen innovaties op het gebied van 
batterijen en voertuigcomponenten, maar 
ook doorbraken op het vlak van ICT- en me-
diatoepassingen zullen die omschakeling 
versnellen, bijvoorbeeld door:
• de inzet van smartphones voor betalin-

gen, identificatie, geografische positione-
ring en routeplanning en communicatie;

• ‘the Internet of Things’: alledaagse ge-
bruiksvoorwerpen en infrastructuur die 
met elkaar kunnen communiceren via het 
internet (bijvoorbeeld een laadpaal met 

een parkeerautomaat of de wagen met 
een verkeerslicht);

• dynamische aansturing door sensoring 
en real time monitoring van laadplaatsen, 
voertuigen en infrastructuur als ver-
keerslichten, laadpalen, enz…;

• het gebruik van grote volumes aan real 
time data om reizigers real time te infor-
meren, vervoersstromen te sturen, enz….

 
Bron: ETSI, Intelligent Transport Systems

LOPEN DE MENSEN WARM 
VOOR DE ELEKTRISCHE 
WAGEN?

Op dit ogenblik rijden in Vlaanderen een 
kleine 9.000 elektrische wagens rond, of 
nog geen 0,5 % van het totaal. Tegen 2050 
zouden er echter bijna geen auto’s meer 
op fossiele brandstoffen mogen rijden. 
Vlaanderen wil tegen 2030 de helft van de 
nieuwe wagens elektrisch of op waterstof 
laten rijden. In 2035 zou er dan een verbod 
komen op de verkoop van nieuwe wagens 
met verbrandingsmotoren waardoor die 
tegen 2050 uit het straatbeeld verdwenen 
zullen zijn. 
Veel zal natuurlijk afhangen van de poli-
tieke wil om de consument over de streep 

te halen. Een land als Noorwegen toont dat 
het kan: daar is de meest verkochte wagen 
vandaag een elektrische, dankzij de gun-
stige fiscale maatregelen voor elektrische 
wagens. 

Bij de gemiddelde consument geeft het 
milieu-aspect niet de doorslag bij de keuze 
van een wagen. Het succes van de elek-
trische wagen hangt grotendeels af van 
de duurzaamheid, de aankoopprijs en de 

Bij de 
gemiddelde 
consument 
geeft het 

milieu-aspect 
niet de 

doorslag bij 
de keuze van 
een wagen.

Dossier
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gebruikskosten. In die optiek zijn elektri-
sche stadswagentjes minder aantrekkelijk 
dan hun rivalen met een verbrandingsmo-
tor. Voor gezinswagens geldt dat al een stuk 
minder, en nog veel minder in het segment 
van de luxewagens, waar elektriciteit pro-
bleemloos kan opboksen tegen klassieke 
wagens. 

Prof. Joeri Van Mierlo (VUB) verwacht dat 
merken als Opel, Audi en Renault bin-
nenkort betaalbare modellen in de etalage 
zullen hebben. Naast de hoge prijs jaagt 
ook de angst om met een platte batterij 
langs de weg te staan nog veel chauffeurs 
naar de verbrandingsmotor. Vandaag kun je 
met een elektrische wagen gemiddeld maar 
150 kilometer rijden voor de stekker in het 
stopcontact moet. Met een Tesla geraak je 
wel zo’n 400 km ver, maar zo’n wagen is 
niet voor iedereen weggelegd.

In verschillende lidstaten van de Europese 
Unie werden ambitieuze doelstellingen 
voor elektrisch vervoer geformuleerd.  
Op de bovenstaande kaart wordt een over-
zicht gemaakt van het aantal voertuigen en 
laadpunten in de landen (wereldwijd) die 
koplopers zijn.
 
Het feit dat België de kopgroep achterna 
hinkt, is eigenlijk een vreemde vaststel-
ling. In vergelijking met Noorwegen of de 
Verenigde Staten is bijvoorbeeld Vlaanderen 
een veel geschiktere regio voor elektrische 
wagens. De af te leggen afstanden zijn hier 
dan ook doorgaans klein, waardoor het be-
perkte bereik van 150 kilometer die je met 
een gemiddelde volle batterij kunt afleggen, 

minder speelt. Bovendien beschikken nogal 
wat Vlaamse gezinnen over twee wagens. 
Een elektrische auto zou daarbij kunnen 
fungeren als de ideale tweede wagen voor 
de dagelijkse mobiliteitsbehoeften. 

We kunnen niet zeggen dat de overheid 
helemaal niets doet. Zo is een elektrisch 
voertuig ook bij ons vrijgesteld van belas-
ting op inverkeerstelling (BIV) en betaal je 
slechts 77 euro jaarlijkse verkeersbelas-
ting ongeacht het vermogen van de auto. 
Maar toch komt de verkoop van elektrische 
wagens niet echt spectaculair van de grond. 
Waarom? 

Alvast een van de antwoorden is niet ver te 
zoeken. Probeer in Vlaanderen maar eens 
een openbare laadpaal te vinden. Van-
daag zijn er bij ons iets meer dan 1.500 te 
vinden (waarvan het merendeel in en rond 
Antwerpen). Ter vergelijking: alleen al in de 
Nederlandse stad Amsterdam staan er zo’n 
2.200 laadpalen. Als we de trein naar elek-
trisch vervoer niet willen missen, zijn er vol-
gens deskundigen tegen 2020 zeker 18.000 
openbare laadpalen nodig in Vlaanderen. 
Werk aan de winkel dus!

IS DE ELEKTRISCHE WAGEN  
GOED VOOR ONZE ECONOMIE?

Studies wijzen uit dat de elektrificatie van 
ons vervoer ongeveer 1 miljoen extra jobs 
in 2030 en 2 miljoen in 2050 kan bewerk-
stelligen in Europa. Deze jobs hebben te 
maken met de ontwikkeling en productie 
van componenten voor elektrische voer-
tuigen, maar ook met de nieuwe diensten 
die geboden zullen worden op het vlak van 
laadinfrastructuur bijvoorbeeld. 
Los daarvan is het een goede zaak op zich 
dat we onze olie-afhankelijkheid kunnen 
verminderen. We jagen dagelijks 1 miljard 
euro uit onze Europese economie om olie 
te importeren. Door deze middelen in onze 
eigen economie te steken kan men heel wat 
extra tewerkstelling creëren. 
En door de jaarlijkse kosten van gezinnen 
aan olieproducten te verminderen, kan men 
de koopkracht vergroten. Ook weer een 
voordeel. 

NOORWEGEN
E-voertuigen: 25.700
Laadstations: 1.300

DENEMARKEN
E-voertuigen: 2.500
Laadstations: 4.000

USA
E-voertuigen: 223.600
Laadstations: 15.000

NEDERLAND
E-voertuigen: 38.200
Laadstations: 3.700

DUITSLAND
E-voertuigen: 24.000
Laadstations: 4.800

CHINA
E-voertuigen: 29.100
Laadstations: 8.100

JAPAN
E-voertuigen: 88.500
Laadstations: 5.000

FRANKRIJK
E-voertuigen: 37.100
Laadstations: 8.000
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Voor onze industrie liggen er heel wat 
kansen in het verschiet. De Audi-fabriek in 
Vorst mag vanaf 2018 een nieuw elektrisch 
model bouwen. België is ondertussen een 
van de koplopers op het vlak van elektrische 
fietsen. De vervoersmaatschappij De Lijn 
besliste om haar meest vervuilende bus-
sen te vervangen door milieuvriendelijke 
alternatieven.
Om alle economische mogelijkheden 
in kaart te brengen mogen we ons niet 

blindstaren op de voertuigen alleen, maar 
moeten we kijken naar de volledige keten 
van economische activiteiten binnen het 
mobiliteitssysteem. Naast de voertuigen 
horen ook het aanbieden van laadinfra-
structuur, de mobiliteitsdiensten, energie-
diensten en de integratie in het elektrici-
teitsnet daarbij. De keten van de elektrische 
mobiliteit kan pas werken als alle schakels 
samenwerken. Dat is geen klein bier, maar 
deze geïntegreerde benadering biedt tal 

van economische kansen voor bedrijven 
uit heel verschillende sectoren. Bekijk het 
schema van de waardeketen van de elektri-
sche mobiliteit op de volgende pagina.

DE KANSEN VOOR DE 
 AUTOMOBIELINDUSTRIE

In een klassieke wagen met een verbran-
dingsmotor maakt de aandrijflijn ongeveer 
30 % van de kostprijs van het voertuig uit. In 
een elektrisch voertuig wordt dit anders: de 
aandrijflijn neemt zo’n 60 % van de waarde 
van het voertuig voor zijn rekening. De 
batterij en de batterij-elektronica verte-
genwoordigen ongeveer 10.000 euro. De 
elektromotor is de derde component van de 
aandrijflijn en kost ongeveer de helft van 
een brandstofmotor. De duurste component 
is bijgevolg momenteel zeker nog de bat-
terij, die bestaat uit batterijcellen, een bat-
terijmanagementsysteem en een behuizing 
met koeling.

Momenteel ontstaan er in de automobiel-
sector fundamenteel verschillende strate-
gieën: bepaalde merken ontwikkelen zelf de 
competentie om elektrische aandrijflijnen te 
bouwen en te integreren in het voertuig en 
andere merken doen een beroep op derden 
om de componenten te leveren. 

Vandaag heeft Azië een grote voorsprong 
op het vlak van de batterijproductie. Maar 
de automobielindustrie elders zit niet stil. 
De kostprijs en de veiligheidsvoorschriften 
bij het maritiem transport van batterijen 
en de toenemende automatisering van de 
batterijproductie (en bijgevolg het lage 
loonkostenaandeel) zijn hierbij belangrijke 
stimulansen. 

Tesla is ondertussen samen met onder 
andere Panasonic aan het bouwen aan 
een ‘gigafabriek’ voor de productie van 
lithium-ion-batterijen. Tegen 2018 moet de 
gigafabriek haar volledige capaciteit beha-
len en jaarlijks meer lithium-ion-batterijen 
produceren dan dat er in 2013 wereldwijd 
geproduceerd werden. 
Alles wijst er ook op dat de automobielin-
dustrie in de toekomst meer zal werken met 
netwerken van toeleveranciers, in plaats 
van met een hiërarchie van toeleveranciers. 
De toeleveranciers zullen onderdelen aanle-
veren aan een beperkte groep van ontwer-
pers van deelsystemen van een voertuig, die 
hun producten aan de autobouwers zullen 
aanbieden.

DE EVOLUTIE NAAR ICT-GESTUURDE 
MOBILITEITSDIENSTEN

De nieuwe ICT-toepassingen en multimedia 
maken het mogelijk om een gecombi-
neerd aanbod te bieden van verschillende 
mobiliteitsoplossingen. Zo zou iemand met 
een elektrische leasingwagen ook kunnen 
kiezen voor een formule waarin bijvoorbeeld 
ook parkeermogelijkheid, openbaar vervoer 
en laadmogelijkheden (thuis en onderweg) 
inbegrepen zijn. In plaats van een wagen 
koopt of leaset men dan een pakket van 
diensten die inwisselbaar zijn binnen een 
bepaald budget. De klant kan bijvoorbeeld 
in bepaalde weken meer het openbaar 
vervoer gebruiken en in andere weken of 
situaties een deelwagen of deelfiets.
Batterijrecyclage en ‘second life’ batterijen 
bieden kansen

Met Umicore beschikt Vlaanderen over een 
belangrijke speler op het vlak van (batterij)
recyclage. Umicore heeft productiefabrie-
ken voor batterijmaterialen in Zuid-Korea 
en Japan. Belangrijke grondstoffen hiervoor 
worden aangeleverd vanuit Olen. Daarnaast 
heeft Umicore in Hoboken een recyclagelijn 
voor batterijen van o.a. elektrische wagens. 
Verder zijn er ook een aantal bedrijven die 
hun pijlen richten op de verbetering van 
batterijcelmaterialen en batterijmaterialen 
(anode, kathode, elektrolyt).

Dossier
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ZAL DE ELEKTRISCHE WAGEN 
ONZE PLANEET REDDEN?

Laat ons zeggen dat hij een deel van de 
oplossing is op korte termijn. Het is natuur-
lijk wel belangrijk om de hele levenscyclus 
van een voertuig in rekening te brengen om 
de impact op het milieu correct te kunnen 
inschatten (zie onderstaand schema). Want 
je mag niet alleen kijken naar de emissies uit 
de uitlaatpijp; ook de milieu-impact van de 
batterijen en van de productie van elektrici-
teit spelen een belangrijke rol.
 
De klimaatimpact van een elektrische wagen 
in België is viermaal kleiner dan die van een 
klassieke, vergelijkbare wagen. Laadt men 
hem op met windenergie, dan is de impact 
dertien keer kleiner. Produceert men de 
stroom op basis van kolen of koolwaterstoffen 
(olie of gas), dan is er geen klimaatvoordeel. 
Ook inzake de uitstoot van fijn stof doet 
een elektrische auto vier keer beter, om 
nog maar te zwijgen over de NOx-waarden, 
waarrond het hele Dieselgate-schandaal 
draait: die liggen twintig keer lager. 

De batterijen en andere componenten van een 
elektrische wagen bevatten heel wat metalen 
die wel degelijk vervuiling veroorzaken, zo-
wel bij de ontginning als bij de verwerking en 
de verwijdering ervan. Het gaat over metalen 
met soms exotische namen, zoals lithium, 
neodymium, yttrium en lanthanum. Dat zijn 
eindige grondstoffen. Men verwacht dat tegen 
2030 55 % meer aan metalen en andere 
grondstoffen zal worden onttrokken aan de 
aarde dan in 2010. Voor bepaalde metalen 
komt de bevoorrading van de industrie in het 
gedrang. China beschikt over de grootste 
voorraden aan zeldzame metalen, en zet deze 
rijkdommen strategisch in. De grondstof-
fenschaarste kan leiden tot commerciële en 
politieke conflicten op wereldschaal. 

Op de langere termijn is de omschakeling 
naar elektrisch rijden alleen zinvol als we 
komaf maken met het huidig economisch een-
richtingssysteem. Dat inzicht wordt duidelijk 
omschreven door Dirk Barrez, in zijn boek 
Transitie: “Dat systeem functioneert vandaag 
lineair, van grondstof tot afval. De mijnbouw 
woelt in de aarde om er grondstoffen uit te 
halen. Die worden onophoudelijk in een massa 
producten omgezet, verkocht, geconsumeerd 
en uiteindelijk vooral als afval gedumpt. Niet-
hernieuwbare bronnen raken uitgeput en de 
hernieuwbare vervuild en vernietigd.” 

Daarom moeten we evolueren naar een 
kringloopsysteem: “Een kringloopeconomie 
is ontworpen voor hergebruik en herstel. Ze 
streeft altijd naar het behoud van de hoogst 
mogelijke gebruikswaarde van producten, 
materialen en componenten… Alle hulp-
bronnen worden hernieuwd in biologische 
kringlopen of hersteld en hergebruikt in de 
technische kringlopen.”

EEN GOEDE ZAAK VOOR DE 
WERKNEMERS?

Men mag zeker niet vergeten dat een 
omschakeling naar een ander mobiliteits-
systeem en naar een andere economie niet 
alleen ecologische en economische, maar 
ook belangrijke sociale effecten heeft. Zo zal 
bijvoorbeeld de arbeidsmarkt mee (moeten) 
veranderen, en daarop kan al beter in een 
vroeg stadium worden geanticipeerd. Belang-
rijk is het ontwikkelen van kennis, vaardig-
heden en competenties die vereist zijn om 
een transformatie in de huidige productie- en 
consumptieprocessen mogelijk te maken en 
uit te voeren. Het is belangrijk om nu na te 
denken over deze kennis en vaardigheden, 
zodat de werknemers op de weg naar een 
circulaire economie beter voorbereid en 
ondersteund kunnen worden.

We moeten natuurlijk opletten dat bij de 
overgang naar een andere mobiliteit en een 
andere economie het bedrijfsleven niet alleen 
aan het stuur zit. Want een transitie waarbij 
de samenleving aan de kant staat, zal minder 
sociaal en minder democratisch zijn. Daarom 
moeten vakbonden en sociale bewegingen 
hun plaats opeisen in het maatschappelijk 
debat over waar het met onze economie 
naartoe moet. 

Maar ook de overheid moet haar rol spelen. 
Dirk Barrez geeft in zijn boek een aantal rele-
vante voorbeelden: “Zonder een sterk aanbod 
van degelijk en betaalbaar openbaar vervoer 
kan daar ook niet voor gekozen worden. 
Zolang een overheid het fossiele en nucleaire 
energiesysteem bevoordeelt in plaats van 
benadeelt, vertraagt ze de overgang naar een 
duurzaam energiesysteem.”

Wij geloven ook niet in de mythe dat wetten 
en normen geen goede stimulansen zijn 
om duurzaam te ondernemen. Wij vinden 
het wel degelijk een overheidsopdracht om 
regels op te stellen die de 
 economische activiteit 
socialer, ecologischer 
en duurzaam maken.

Peter Bostyn
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DE DIGITALE 
ECONOMIE: 

een belangrijke 
uitdaging voor de 

arbeidsmarkt

De digitalisering van de economie is niet meer weg te denken uit de politieke en 
sociale debatten. Het betreft een nieuwe, industriële revolutie die een belangrijke 

uitdaging vormt en die de arbeidswereld, de productieprocessen, de economische en 
sociale betrekkingen in alle landen en in alle sectoren radicaal zal veranderen. 

Wat houdt deze digitalisering precies in? Welke 
impact zal deze revolutie op de arbeidswereld 
hebben? Welke sectoren zullen het hardst 
worden getroffen? Zullen sommige arbeiders 
meer worden getroffen dan anderen? Hoe 
bereiden we er ons het best op voor en hoe 
versterken we vakbondsacties? 

Een stand van zaken met twee experts: 
Christophe Degryse, onderzoeker en hoofd 
van de afdeling Toekomstwetenschap van 
het European Trade Union Institute (ETUI) 
en Giuseppina Desimone, adviseur van de 
studiedienst van het ABVV. 
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WAT HOUDT DE DIGITALISERING VAN DE ECO-
NOMIE PRECIES IN? 
Christophe Degryse: “Er bestaat geen universele definitie van 
de digitalisering van de economie. In de eerste plaats moeten we 
begrijpen dat dit fenomeen op zich niet nieuw is. Het betreft een 
evolutie die al een dertigtal jaar aan de gang is, met de ontwikke-
ling van nieuwe technologieën, maar die vandaag een versnelling 
hoger is geschakeld. Ze wordt vaak de ‘vierde industriële revolutie’ 
genoemd. Onze westerse economie ondergaat al meer dan twee 
eeuwen lang belangrijke evoluties. De eerste industriële revolutie 
dateert van eind 18e eeuw, met de uitvinding van de stoommachi-
nes. In de tweede helft van de 19e 

eeuw vond de tweede industriële 
revolutie plaats met de uitvinding 
van elektriciteit, stromend water, 
de ontploffingsmotor, enz. De 
derde industriële revolutie vond 
niet zo heel lang geleden plaats: 
begin jaren ’50 met de komst 
van de informatica en de eerste 
computers die een nieuw tijdperk 
inluidden. Er wordt vaak gezegd dat 
de digitalisering van de economie, 
met een geconnecteerde wereld, 
het internet der dingen, netwerken, 
intelligente machines of fabrieken, 
enz. de vierde industriële revolutie 
inhoudt. Ook al moeten we nog 
even geduld hebben om te zien of 
het om een échte revolutie gaat of 
louter over een evolutie …” 

Giuseppina Desimone:  
“De digitalisering is het resultaat 
van drie factoren: de ontwikke-
ling van internet, ‘Big Data’ en het 
exploiteren ervan, en van mobiele 
apparaten zoals smartphones die 
ervoor zorgen dat we elkaar on-
middellijk, altijd en overal kunnen 
bereiken.” 

Christophe: “Het is inderdaad deze 
combinatie van factoren die ervoor 
zorgt dat er opeens een nieuw 
economisch model ontstaat. Het 
internet is overal, er zijn duizenden 
mobiele apps, we staan constant 
met elkaar in verbinding, iedere 
seconde worden er duizenden gegevens verspreid. Deze gegevens, 
die beschikbaar zijn via digitale netwerken, zijn tegenwoordig zo-
danig omvangrijk dat ze meetbaar worden, terwijl heel lang werd 
gedacht dat ze op zich waardeloos waren (zie kader).”

WELKE IMPACT HEEFT DEZE (R)EVOLUTIE OP 
DE ARBEIDSMARKT? 
Christophe: “Er zijn twee impacttypes. Enerzijds de automatise-
ring of robotisering van steeds complexere taken. Terwijl robots 
gisteren nog spieren vervingen om zware taken uit te voeren, 
vervangen ze vandaag onze handen voor steeds fijnere handelin-
gen, handelingen die te precies zijn voor mensen. Dankzij digitale 
gegevens en de analyse ervan, zijn robots in staat om andere dan 
routinetaken taken uit te voeren, of die nu cognitief of manueel 
zijn. Zo staan intelligente machines in voor het onderhoud van in-
stallaties, voor logistieke taken, besturen ze voertuigen. Daarnaast 

voeren ze medische diagnoses uit, 
schrijven ze artikels, waken ze over 
productieprocessen, analyseren 
ze het consumentengedrag, enz. 
Anderzijds zien we hoe rond de 
‘digitale platformen’ een nieuw 
business model ontstaat. Dit is 
wat de ‘platformeconomie’ wordt 
genoemd, met spelers uit de dien-
stensector zoals Uber of Airbnb, 
bijvoorbeeld, maar eveneens online 
onderaannemingen zoals Cloud-
factory, Upwork, enz. Zo kunt u 
een beroep doen op een freelance 
werknemer die zich aan het andere 
eind van de wereld bevindt om 
een tekst te vertalen, gegevens te 
analyseren of te coderen.” 

WORDEN ALLE 
 SECTOREN  GETROFFEN? 
Giuseppina: “Het gaat om een we-
reldwijd, onomkeerbaar fenomeen. 
Net zoals de globalisering zorgt 
de digitalisering voor concurrentie 
tussen werknemers wereldwijd. De 
fysieke grenzen vormen niet langer 
een barrière. En deze transforma-
tie treft, in verschillende mate, alle 
sectoren.”

Christophe: “De verzekerings- en 
banksectoren hebben ten gevolge 
van de digitalisering al een zware 
tol betaald en andere diensten 
zoals de overheidsdiensten lopen 
eveneens een groot risico om 

geraakt te worden. Maar ook onder andere de chemische sector 
en de mechanische industrie … zullen niet gespaard blijven. De 
Europese automobielsector heeft lange tijd geloofd bestand te zijn 
tegen de concurrentie van grote hightechbedrijven zoals Google. 
Maar deze bedrijven bleven zich verder ontwikkelen en vandaag 
bestaan er geconnecteerde auto’s, heuse ‘computers op wielen’. 
Op termijn vreest de Europese automobielsector niet méér te 
zullen zijn dan een leverancier van mechanische stukken voor 
Amerikaanse start-ups die zelf zullen instaan voor de productont-
wikkeling …” 

BIG DATA ?
Big Data is het geheel van (persoonlijke, 

 commerciële, geografische…) gegevens dat 
beschikbaar is via digitale netwerken  

(zoals Facebook, online fora) maar ook via 
de overheid, gps-toestellen, MOBIB-kaarten, 
intelligente sportarmbanden, camera’s, enz. 

Deze gegevens kunnen net zoals ‘grondstoffen’ 
geëxploiteerd worden en worden vooral gebruikt 
voor mobiele apps. De platformen die ze creëren, 
maken gebruik van algoritmes om ze om te zet-

ten in bruikbare informatie.
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WAT ZIJN DE RISICO’S 
VOOR DE WERKGELE-
GENHEID? 
Christophe: “Alle studies 
bevestigen het: de robotise-
ring zal gepaard gaan met het 
verlies van jobs. Uit sommige 
studies blijkt dat 47 % van de 
jobs in de Verenigde Staten 
binnen dit en 10 à 20 jaar op de 
helling staan, in Europa zou het 
gemiddeld om maximaal 54 % 
gaan. In werkelijkheid is het 
onmogelijk om precies te 
voorspellen hoeveel jobs er 
verloren zullen gaan. Een robot 
vervangt geen job, maar een 
taak. De arbeidswereld zal zich 
dus reorganiseren in functie 
van deze automatisering, dat 
is waarom de Organisatie voor 
Economische Samenwerking 
en Ontwikkeling (OESO) het zelf 
heeft over 9 % verloren banen.” 

IS ER SPRAKE VAN EEN 
POLARISATIE VAN 
DE ARBEIDSMARKT? 
WORDT DE DIGITALE 
KLOOF GROTER? 
Giuseppina: “Door de robotise-
ring en de digitalisering drei-
gen talrijke jobs te verdwijnen. Studies en analyses tonen aan dat 
in het bijzonder laag- of middengeschoolden (low skilled en middle 
skilled) het grootste risico lopen. Bijgevolg dreigt de arbeidsmarkt 
zich te polariseren rond twee extremen. Enerzijds een klein aantal 
hypergekwalificeerde werknemers en anderzijds een massa  
‘uitvoerders van robots’. Deze laatsten zullen wereldwijd met 
elkaar concurreren en zullen bereid zijn om ondergekwalificeerde, 
slecht betaalde microtaken uit te voeren.”

ZIJN DE GEVOLGEN UITSLUITEND 
 ECONOMISCH? 
Giuseppina: “Neen, de digitalisering heeft eveneens een impact op 
de werking en de financiering van onze solidariteitsmechanismen. 
De arbeidswereld is al verschillende decennia lang in beweging. 
Vroeger streefde een werknemer naar een stabiele job van onbe-
paalde duur en vaak bleef hij zijn hele leven lang trouw aan die job. 
We zien steeds meer atypische jobprofielen opduiken met parttime 
contacten, contracten in onderaanneming, schijnzelfstandigen. 
Sommige bedrijven nemen niet langer rechtstreeks personeel 
aan, maar werken met onderaannemers, besteden uit of doen 
een beroep op uitzendkrachten. De opkomst van nieuwe techno-
logieën heeft de poort opengezet voor extreme gevallen. Digitale 
platformen treden in principe op als tussenpersoon, zonder daarbij 
toegevoegde waarde te creëren. Ze brengen, via internet, hetzij 
particulieren en leveranciers, hetzij werkzoekenden en opdracht-

gevers met elkaar in contact. 
De zakelijke of arbeidsrelatie 
geldt uitsluitend tijdens de 
duur van de transactie of de 
periode waarin de dienst wordt 
geleverd. Deze nieuwe eco-
nomische modellen hebben, 
uiteraard, gevolgen op concur-
rentieel, maar ook op sociaal 
gebied. Deze nieuwe werkne-
mers ontsnappen – ongewild 
– aan het sociale vangnet van 
onze maatschappij.” 

Christophe: “Met het online 
uitbesteden zijn werknemers 
uit de hele wereld 24 uur op 24 
en 7 dagen op 7 beschikbaar. 
Er bestaat geen arbeidscon-
tract en iedereen is in directe 
loonconcurrentie met werk-
nemers uit alle uithoeken van 
de wereld. Er bestaan geen 
collectieve verhoudingen, noch 
werknemersorganisaties, of 
een rechtstreeks contact met 
de werkgever. En vaak, in geval 
van een geschil, zijn de schik-
kingen niet duidelijk. Je wordt 
niet ontslagen, maar ‘de band 
wordt verbroken’! Het model 
van digitale platformen brengt 
eveneens de deprofessiona-

lisering van bepaalde beroepen in gevaar, waar experts worden 
vervangen door leken (hoteluitbaters, chauffeurs, vertalers, 
reisagentschappen…). En in alle opzichten heeft de digitalisering 
eveneens een impact op het begrip ‘arbeidstijd’. Vaak zien we een 
werkintensivering: we zijn altijd en overal bereikbaar, werknemers 
hebben steeds minder recht om ‘gedeconnecteerd’ te zijn, met 
als gevolg een verhoogd risico op stress en burn-out, het steeds 
meer vervagen van de grens tussen werk- en privéleven. Voor de 
bedrijfsleiding is het ook eenvoudiger om toe te zien op de werk-
nemers en hen te controleren, waardoor ze hun vrijheid, maar ook 
hun vertrouwen kunnen verliezen.”

WAT ZIJN DE POSITIEVE GEVOLGEN VAN DIT 
FENOMEEN? 
Christophe: De digitalisering zou gepaard gaan met grote produc-
tiviteitsvoordelen. Dit is positief, op voorwaarde dat deze voordelen 
evenredig verdeeld kunnen worden. Bijvoorbeeld door de arbeids-
tijd te verminderen. We weten eveneens dat er nieuwe beroepen 
zullen ontstaan, maar het is nog in het duister tasten welke. Het 
spreekt voor zich dat de werknemers hulp nodig zullen hebben bij 
hun opleiding, maar eveneens bij aspecten waar ze geen concur-
rentie te verduren zullen krijgen van machines zoals organisato-
rische creativiteit, het verbeteren van de productieprocessen, enz. 
En het is nodig om te anticiperen op de verdwijning van bepaalde 
taken door zich te reorganiseren. Zo leidde Deutsche Bahn (de 

 Het zijn met name vrouwen 
die de gevolgen zullen dragen 

van de digitalisering want 
heel wat van hen zijn laag- of 
middengeschoold. Bovendien 
zien we nog steeds te weinig 

vrouwen in opleidingen of jobs in 
het domein van de informatie- en 

communicatietechnologie.
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Duitse spoorwegen) uit een studie af dat het boordpersoneel dank-
zij de gedigitaliseerde controle van de treinkaartjes 60 % meer tijd 
zou hebben. Vandaag wordt erover nagedacht hoe, veeleer dan te 
snoeien in het personeelsbestand, deze 60 % vrijgekomen tijd kan 
worden benut om de dienstverlening aan de passagiers te verbe-
teren. Ik denk niet dat de technologie één richting oplegt, maar de 
bedrijven dienen zich aan te passen.”  

WAT ZIJN DE UITDAGINGEN VOOR DE 
 VAKBONDEN? 
Giuseppina: “Wij hebben heel wat uitdagingen geïdentificeerd. De 
eerste uitdaging betreft de nood aan een gecoördineerd antwoord 
van alle vakbonden op Europees of zelfs internationaal niveau, 
want door deze transformatie van de economie wordt de concur-
rentie tussen werknemers wereldwijd groter. Bovendien leidt de 
ontwikkeling van deze arbeidsvormen tot minder bijdragen aan 
de sociale zekerheid. Er zullen bijgevolg nieuwe maatregelen 
en nieuwe compenserende bijdragen moeten worden ingevoerd, 
waarbij er tegelijkertijd over gewaakt moet worden dat de sociale 
ongelijkheden niet toenemen. De opkomst van dit soort banen 
is een uitdaging voor de sociale modellen van onze ontwikkelde 
landen die steunen op een systeem van bijdragen die een goede 
sociale bescherming verzekeren (werkloosheid, ziekte, invalidi-
teit, enz.). Als de arbeidsrelatie wegvalt, komt dat neer op minder 
geïnde belasingen, wat de sociale zekerheid treft (wat dan weer 
de lasten op de schouders van de werknemer verhoogt). Er rijzen 
eveneens een aantal vragen inzake arbeidsrecht: wat is het statuut 

van deze nieuwe werknemers, welk recht is op hen van toepas-
sing vanuit geografisch standpunt, wie is de werkgever op gebied 
van aansprakelijkheid, en hoe zit het met de collectieve rechten, 
met intellectuele eigendom, gegevensbescherming? We zullen ons 
eveneens moeten buigen over de evolutie van de arbeidsvoorwaar-
den (arbeidsduur en -plaats, controle van de werknemers, veilig-
heid, enz.) en over de mogelijke transformatie van de arbeidsver-
houdingen en de sociale dialoog.” 

Christophe: “Ook de vakbonden zouden hierover studies moeten 
kunnen uitvoeren. Wij hebben nood aan exacte kennis over moge-
lijk, sectorspecifiek baanverlies. Hetzelfde geldt voor de creatie 
van jobs. En wat gebeurt er met de transformatie van bestaande 
jobs: welke opleidingen moeten de werknemers volgen? Hoe 
gaan we de werknemers begeleiden? In sommige vaardigheden 
zullen de werknemers ruimschoots voorbijgestoken worden door 
machines, maar in andere zal de mens het nog steeds beter doen: 
onderhandelen, technische en organisatorische creativiteit, sociale 
betrekkingen enz.  

WELKE INITIATIEVEN WERDEN AL  GENOMEN IN 
EUROPA EN IN BELGIË? 
Giuseppina: “Op Europees niveau wordt door het Europees 
Verbond van Vakverenigingen (EVV) uitvoerig nagedacht over 
het onderwerp. Ze organiseerde al verschillende seminaries en 
verzamelt de ervaringen van de verschillende lidstaten om tot een 
duidelijk standpunt te komen. Dit dossier vereist een Europese 
aanpak want het overstijgt de nationale belangen. In België was 
het een van de onderhandelingsthema’s van de sociale partners 
die het ontwerp-IPA sloten. De digitalisering als maatschappelijke 
uitdaging wordt momenteel besproken in de Nationale Arbeidsraad 
(NAR) en in de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB). Het 
klopt evenwel dat het Belgische, complexe politieke landschap de 
aanpak van dit ingewikkelde dossier er niet op vergemakkelijkt… 
Het is van essentieel belang dat onze politici op federaal niveau 
optreden.”

We zien eveneens hoe nieuwe beroepen 
ontstaan. Zo is de smartphone 

nauwelijks tien jaar oud, is er een 
ongelofelijk ecosysteem rond deze 

tool ontstaan en zien we steeds meer 
mobiele toepassingen. Sommige zijn 

bijzonder praktisch en betekenen een 
heuse stap vooruit.

In België, net zoals in Europa, 
dient deze economische 

evolutie te worden gereguleerd 
en op de agenda te worden 
geplaatst op alle niveaus: 

fiscaal, sociaal, op vlak van 
gezondheid, van veiligheid, van 
de werknemers, … De rol van de 
politici is van essentieel belang. 

En alle sectoren zijn  
hierbij betrokken.
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