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“Digitalisering biedt veel voordelen,
            maar enkel 
  als de werknemer centraal staat”

Studiedag digitalisering en automatisering ABVV-Metaal en BTB-Transport

O
p 7 oktober ontmoetten de uitvoerende 
comités van BTB en ABVV-Metaal elkaar in 
het Schipperswelzijn in Antwerpen. Op het 
programma? Een gezamenlijke studiedag 

rond de uitdagingen van digitalisering, afgetopt met 
de officiële goedkeuring van onze syndicale verklaring 
over digitalisering in de metaal- en transportsectoren.

Digitalisering en syndicale uitdagingen 
BTB-voorzitter Frank Moreels leidde het seminarie in 
met de observatie dat we leven in een tijdperk waarin 
verregaande digitalisering een revolutie veroorzaakt, 
niet in het minst in de transportsectoren. Denk aan 
orderpickers in de logistieke sector die rondlopen met 
tablets, maar ook aan de hub van DHL op de lucht-
haven die zodanig is geautomatiseerd dat men op 
elk moment de positie van een pakje kan bepalen. De 
transportvoorzitter legt daarbij de link met big data: 
“Data zijn de brandstof van de digitale wereld waar-
in we leven. Data bezitten en verwerken zorgt voor 
economische macht. Data is het nieuwe goud.”

Deze evoluties brengen natuurlijk grote uitdagingen 
met zich mee voor ons als vakbond. “Zullen we als 
vakbond in staat zijn om de digitale realiteit naar onze 
hand te zetten? Wat met wie zijn job verliest door 
automatisering? Kunnen we een vuist maken in de 
platformeconomie en de Ubers en Deliveroo’s van 
deze wereld tot overleg dwingen? Dat zijn de vragen 
waar we vandaag een antwoord op zoeken.”

Impact op werknemers
Bart Verlinden van Sirris, een organisatie die onder-
steuning biedt aan bedrijven die technologisch willen 
vernieuwen, wil ons geruststellen. Robots zullen 
volgens hem niet al ons werk overnemen. “Maar 
digitalisering zorgt wel voor grote veranderingen: onze 
jobinhoud zal wijzigen, digitale vaardigheden worden 
essentieel en we gaan veel meer moeten samenwerken 
met technologie, bijvoorbeeld met robots.”

En dat is een potentieel goede zaak. Volgens 
Verlinden kunnen digitale technieken bijdragen tot 

sneller en efficiënter werken, maar ook tot meer 
zinvol en uitdagend werk. “Technologie dient in de 
eerste plaats ter ondersteuning van menselijke arbeid. 
Ze moet het werk minder repetitief en minder fysiek 
belastend maken. Dat veronderstelt heel wat nieuwe 
vaardigheden. Levenslang leren is dus cruciaal.”

Bonden actief betrekken  
in automatiseringsprocessen 
Als technologische vernieuwing de concrete arbeids-
omstandigheden van de werkmensen beïnvloedt, 
dan moeten die werknemers betrokken worden in 
die processen. Dat vindt Arjen van Halem (Stichting 
Technologie en Zeggenschap, Nederland) die de 
vakbonden al vanaf de ontwerpfase mee aan tafel 
zou willen zien. “Als je iets wil automatiseren moet 
je niet alleen technische, maar ook sociale criteria in 
rekening brengen. Eerst komt de arbeidsinhoud (de 
activiteiten van de werknemer) en pas dan moet je 
kijken hoe technologie daar kan ondersteunen. Helaas 
gebeurt dat niet altijd en focust men eerst op de 
techniek en pas daarna op de werknemer die er 
concreet mee aan de slag moet.”
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BTB-voorzitter Frank Moreels
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Platformeconomie en vakbond
De platformeconomie is meer dan Uber en Deliver-
oo. Ze draagt bij tot een meer inclusieve arbeids-
markt. Want iedereen kan er terecht voor een job, 
ongeacht leeftijd, diploma … Dat vertelt Martijn Arets, 
deskundige inzake platformeconomie. De uitdagingen 
zijn reëel: “Algoritmen hebben vaak een negatieve 
impact op het welzijn van de werknemer. Sommige 
platformapplicaties (zoals Uber) discrimineren ook, 
want de verloning kan hoger of lager liggen afhankelijk 
van de persoon in kwestie. En natuurlijk is er ook een 
heel gebrekkige regelgeving en handhaving.”

Arets beaamt ook dat de werknemersvertegen- 
woordiging bij platforms Deliveroo en Uber veel 
beter moet. Vakbonden moeten er een volwaardige 
gesprekspartner zijn.

Vakbond en sociale media
Met Jeroen Coolsaet, expert sociale media bij de 
Algemene Centrale, gingen we dieper in op het 
concept van de virtuele vakbond. Hoe Facebook 
gebruiken om leden te werven? Hoe via sociale media 
heel gericht communiceren naar en met je doelgroep? 
“Mensen willen vandaag in de eerste plaats concrete 
voordelen zien. Dienstverlening en bereikbaarheid 
zijn zeer belangrijk. Niet-leden moet je overtuigen van 
het nut van lidmaatschap. Je moet ze concreet advies 
geven en aantonen waar wij als vakbond kunnen 
helpen.”

Sociale media worden op drie verschillende manieren 
ingezet bij de AC: als instrument om (online) vragen 
te stellen, als kanaal om concrete informatie in te 
winnen en als middel om lid te worden. Door heel 
gericht te communiceren naar bepaalde doelgroepen 
(per sector) en te focussen op advies en dienst- 
verlening, worden mooie resultaten geboekt: “Via 
sociale media zijn we erin geslaagd om heel wat 
nieuwe delegees te engageren. We hebben ook 
nieuwe leden gevonden, omdat ze overtuigd werden 
van de voordelen die we aanbieden. Bovendien zijn 
onze secretarissen en lokale medewerkers veel beter 

op de hoogte van specifieke problemen en aandachts-
punten in onze diverse sectoren.”

Kansen grijpen, bedreigingen beperken
Ortwin Magnus, ondervoorzitter ABVV-Metaal, wil de 
digitale revolutie niet terugdraaien, maar wel met open 
vizier tegemoet gaan. Het heeft volgens de metaal- 
ondervoorzitter geen zin om te doemdenken over 
massale werkloosheid. “Het klopt dat bepaalde 
beroepen gevoeliger zijn voor automatisering dan 
andere. Vandaar het belang van opleiding en her- 
scholing en van een sterk sociaal vangnet. Sociale 
zekerheid bieden is en blijft dan ook onze syndicale 
corebusiness.”

Technologische ontwikkeling moet evenwel ten 
dienste staan van de mens. Met het oog op werkbaar 
werk moet vernieuwing de werknemers in staat stellen 
om hun taken op een aangenamere, uitdagendere en 
minder fysiek belastende manier uit te voeren. Dat zijn 
de voordelen die technologie ons kan bieden. Magnus 

besluit: “Als vakbond is het onze 
taak om te pleiten voor een 
technologie op mensenmaat. 
Digitalisering moet daarom ook 
het voorwerp uitmaken van so-
ciaal overleg, zowel op natio-
naal, sectoraal als op bedrijfs- 
niveau.” 
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“Digitalisering biedt veel voordelen,
            maar enkel 
  als de werknemer centraal staat”

ABVV-Metaal en BTB lanceren verklaring over digitalisering

De studiedag werd afgerond met de officiële goedkeuring van onze 
syndicale visie op digitalisering en automatisering. Deze tekst schetst 
hoe BTB en ABVV-Metaal kijken naar technologische ontwikkelingen 
in onze sectoren. Vijf punten staan centraal: duurzame tewerk- 
stelling, werkbaar werk, levenslang leren, uitgebreid sociaal overleg 
en een sterke sociale zekerheid. De volledige tekst vind je op 
www.abvvmetaal.be en www.btb-abvv.be.

Belgische Transportbond

Ortwin Magnus, ondervoorzitter ABVV-Metaal
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De ruk richting rechterzijde die onze samenleving 
al een tijd geleden heeft ingezet, legt een belangrijk 
maatschappelijk euvel bloot: het vertrouwen in de 
traditionele politiek  is zoek. Miranda Ulens, algemeen 
secretaris ABVV, Frank Moreels, voorzitter BTB, 
en Georges De Batselier, voorzitter ABVV-Metaal, 
bespreken de rol die de vakbond moet spelen in het 
huidige klimaat.

Georges: “Eén ding is zeker. De maatschappij 
verandert aan hoge snelheid en de mensen zijn een 
bepaalde houvast kwijtgeraakt. Waar zij vroeger kon-
den terugvallen op de zekerheden van het leven, is er 
vandaag een zekere twijfel ingeslopen. Wij als vak-
bond kunnen absoluut een rol spelen in het herstel van 
die zekerheden.”

Miranda: “De vakbond is er 
niet louter om sociale onrecht- 
vaardigheid of een onjuiste 
welvaartsverdeling aan te 
klagen, maar ook om iets op 
te bouwen. Mensen zijn wel 
degelijk bereid om bij te dra-
gen aan een solidair systeem, 
als ze zien dat dat systeem ook 
naar behoren wordt beheerd. 
De voorbije vijf jaar hadden de 
regeringen in dit land de mond vol van ‘jobs jobs jobs’. 
Maar wat hebben de mensen daarvan gezien? Niets! 
Ze hebben enkel vastgesteld dat hun karretje in het 
grootwarenhuis minder gevuld geraakt dan vroeger. 
Dát zien de mensen. Ze zien dat ze moeilijker ergens 
geraken met het openbaar vervoer, omdat er bespaard 
werd in de openbare diensten. Ze worden overal 
geconfronteerd met lange wachtlijsten en moeten 
maanden geduld uitoefenen om een afspraak vast te 
krijgen bij de dokter. Echte problemen dus.”

Georges: “De politiek neemt keer op keer maat- 
regelen die dezelfde groepen viseren. Mensen krijgen 
de rekening gepresenteerd en hebben niets in de 

pap te brokken. In de ziekteverzekering zien we 
bijvoorbeeld dat er twee snelheden zijn ontstaan. 
Je hebt de mensen die zich een aanvullende 
hospitalisatieverzekering kunnen permitteren en 
de mensen die het zonder moeten stellen. De con- 
frontatie met sociale onrechtvaardigheid in het 
dagelijkse leven is reëel. Mensen vrezen hun  toekomst- 
beeld te moeten opbergen. Dé voedingsbodem bij 
uitstek voor extreme ideeën.”

Frank: “De grootste fout die we kunnen maken ter 
linkerzijde is die angsten niet au sérieux nemen. Dat 
is misschien wel één van de grote problemen uit het 
verleden. Als mensen bang waren voor migratie, zei-
den wij daarop: dat mag niet, want je bent racistisch als 

je dat zo voelt. Maar die angst 
was natuurlijk wel reëel. Bedoel 
ik daarmee dat we als vakbond 
moeten meegaan in racistische 
en populistische reacties? 
Absoluut niet, maar we moeten 
duidelijke remedies aandragen.”

Miranda: “Het bestaande 
juridische kader geeft ons de 
mogelijkheid tot onderhandelen 
op bedrijfsniveau over een 
goede loonsopslag en arbeids- 

voorwaarden, over recht op opleiding. De vakbond 
is een collectieve vinger aan de pols in de bedrijven, 
maar ook in de Nationale Arbeidsraad. Onze tweede 
taak gaat over het goede beheer van onze sociale 
zekerheid. We dragen daar allemaal toe bij als werk- 
nemers in de vorm van sociale bijdragen. Ten derde 
laten we als vakbond onze stem horen als iets niet 
door de beugel kan.”

Frank: “De twee sleutels die wij als vakbond in handen 
hebben om antwoord te bieden op racisme, uitsluiting 
en xenofobie zijn werk en opleiding. Werk is de 
sleutel tot integratie! Wie werkt, krijgt een inkomen, 
telt mee in de maatschappij, krijgt meer aanzien. De 
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Op zoek naar
syndicaal antwoord

op maatschappelijke 
verrechtsing

In gesprek met Miranda Ulens, Frank Moreels

en Georges De Batselier

Werk en opleiding 
zijn twee sleutels 
van de vakbond om 
te antwoorden op 
racisme, uitsluiting 
en xenofobie
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Klimaatjongeren kunnen op termijn 
ook een rol spelen in de vakbond’’

taal spreken is ook belangrijk. Wie hier aankomt en zijn 
verantwoordelijkheid wil nemen om de taal te leren, 
moet die kans ook krijgen. In plaats daarvan worden ze 
op wachtlijsten gezet... Daar moeten wij als vakbond 
op inspelen.”

Miranda: “We hebben in de Nationale Arbeidsraad een 
project uitgewerkt met de werkgeversorganisaties 
over positieve acties die we kunnen ondernemen om 
mensen aan het werk te krijgen. Wij zorgen voor het 
kader en in de sectoren en bedrijven kan dat verder 
concreet worden uitgewerkt.”

Georges: “Het kan niet genoeg gezegd worden: de 
verantwoordelijkheid van de werkgevers is zeer groot. 
Zij moeten duidelijk stellen dat er in hun bedrijf geen 
plaats is voor racisme en daar desnoods maatregelen 
aan koppelen. Mensen zijn nu eenmaal gemakkelijk 
beïnvloedbaar. Dat merken we op sociale media en 
daarom ook dat wij als ABVV-Metaal zodanig aan- 
wezig zijn op die kanalen.”

Miranda: “Het ABVV heeft ook een meldpunt voor 
discriminatie. Zodra we daar klachten binnenkrijgen, 
geven we dat door aan onze betrokken vakbonds- 
secretarissen van de bedrijven. Dat is niet altijd 
evident, want die meldingen zijn altijd compleet 
confidentieel en discretie is belangrijk. Een belangrijk 
voordeel van onze vakbond is net onze structuur van 
beneden naar boven toe. We vertrekken altijd  vanop 
de vloer, die geluiden komen dan naar boven toe en 
daarop stemmen we onze aanpak af. Als je aan de 
top dreigt in slaap te vallen in de positie die je hebt, 
word je vaak wakker geschud door de jongeren. Dat is 
ook hun taak: ons alert houden en ons bewustmaken. 
Jongeren verdienen daarom een stem. Bij ABVV- 
Metaal en BTB gebeurt dat heel duidelijk.”

Georges: “Ik vind het heel positief dat de klimaat- 
jongeren voor het klimaat opkomen. Alleszins met dien 
verstande dat een belangrijk aspect niet mag vergeten 
worden: niet alleen het klimaat gaat bepalend zijn voor 
hun toekomst. Ook het  sociaaleconomische en het 
politieke worden cruciaal. Daarin verwachten wij dat 
jongeren ook een rol gaan spelen. Mogelijks kunnen 
deze klimaatjongeren ook op termijn hun rol spelen 
binnen de vakbond. Wij staan open voor mensen 
die echt idealen hebben en aan verbetering en 
rechtvaardiging willen bijdragen.”

Frank: “Het is hoopgevend wat ze doen. Ik  ben het 
nochtans vaak met hen oneens: een klimaatstaking af-
kondigen en er niet aan denken dat zij die geacht wor-
den te staken, met name de werkende bevolking, daar 
ook zelf iets over te zeggen moeten hebben? Ja, dat is 
de spontaneïteit van de jeugd. Dat is ook hun kracht.”

Miranda: “Het stemt mij optimistisch dat ik heel veel 
jongeren zie die actief zijn en die wél nog opkomen 
voor solidariteit. Jongeren die zich Europeaan voe-
len. Dat vind ik het mooie aan de klimaatacties. Onder 
welke vorm die acties tot uiting komen, who cares? 
Rechtstaan en je stem laten horen: daar gaat het om. 
De klimaatjongeren willen het verschil maken en ze 
willen dat samen doen met mensen die daar ervaring 
in hebben, zoals de vakbonden. Top, toch? Dan moet 
je daaraan meewerken. Georges heeft wel gelijk. Het 
klimaatprobleem kan alleen aangepakt worden als we 
niet evolueren naar een klimaat van de elite.”

Frank: “Als vakbond willen we onze ideeën naar de 
klimaatjongeren overbrengen: de oplossing voor de 
opwarming van de aarde moet niet door de gewone 
mens betaald worden. Zij die het zich goed kunnen 
permitteren, moeten daar ook op aangesproken wor-
den. Dat is onze rol en zo kunnen we elkaar aanvullen.”
“Ik weet dat Anuna ons, vakbonden, de natuurlijke 
partner van de klimaatactivisten heeft genoemd 
in haar interview met MagMetal van september 
2019. Misschien klopt dat wel, ook al leggen we ver- 
schillende klemtonen. Daar maak ik me geen zorgen 
over. Wel over de vele jonge mensen, voornamelijk 
in het beroeps- en technisch onderwijs, die volgens 
onderzoek van de verkiezingsresultaten op extreem-
rechts stemden. Daar moeten wij als vakbond aan 
werken, want zij zijn onze toekomstige leden.” 

De vakbond is een collectieve vinger
aan de pols in de bedrijven’’

Meer lezen over de maatschappelijk ruk naar rechts? Of lees 
je het interview graag integraal? Bekijk dan het digitale e-zine 
van ABVV-Metaal, MagMetal (www.abvvmetaal.be/magmetal)
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