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CONGRES 2018: DE TOEKOMST WACHT
Het congres in Ieper is vanzelfsprekend een 
belangrijk congres … voor mezelf. Het is het 
congres waarop ik ‘afscheid’ zal nemen van 
de Centrale. Of correcter als voorzitter van 
de Centrale. Uiteraard is dit een emotioneel 
moment.

Maar terzelfdertijd is het congres in Ieper ook 
een congres als alle andere statutaire congres-
sen. Dat wil zeggen: we leggen de inhoudelijke 
bakens uit voor de komende vier jaren en we 
verkiezen onze instanties.  Het is wat altijd 
gebeurt en altijd zal gebeuren op syndicale 
congressen. 

Gedurende een gans jaar hebben we gewerkt 
rond drie inhoudelijke thema’s:
• De vierde industriële revolutie
• Circulaire economie
• Big Data & Privacy

In deze M@gMetal komen al deze thema’s – 
vanuit verschillende invalshoeken - nogmaals 
aan bod. 
We hebben getracht om verder te kijken dan 
morgen en overmorgen naar mogelijke evoluties 
op middellange termijn. Voorbij de waan van de 
dag, hoe belangrijk deze ook is voor elkeen van 
ons (de aanvallen op onze sociale zekerheid, 
onze pensioenen, onze welvaartstaat). Misschien 
is dat wel het grootste gevaar van de asociale 
regering-Michel-De Wever: hun voortdurende 
aanvallen zorgen ervoor dat we vooral defensief 
bezig zijn (de schade beperken, behouden wat 
verworven is …) in plaats van dat we offensief 
werk maken van de toekomst.

Niemand weet met zekerheid wat de econo-
mische toekomst met zich mee zal brengen. 
Een verdere globalisering gekoppeld aan een 
doorgedreven automatisering/digitalisering gaat 
gepaard met heel wat onrust en onzekerheid bij 
de werknemers. Dat is niet meer dan normaal. 
Het is het verhaal van elke industriële revo-
lutie. En het is niet omdat het in het verleden 
‘goed’ kwam, dat dit ook het geval zal zijn in 
de toekomst. Vandaar dat we als ABVV-Metaal 
doorheen heel de voorbereiding van ons congres 
zo sterk de nadruk hebben gelegd op twee bood-
schappen: het is belangrijk de mogelijkheden te 
benutten en de bedreigingen te counteren én de 
nieuwe economie/samenleving zal sociaal zijn 
of niet zijn.

Onze rode draad is dat we geen schrik moeten 
hebben voor de toekomst. Want die komt er 
toch. Wel moeten we ze vormgeven. Onze vorm. 
Dat was en is onze missie en zal altijd onze 
opdracht als vakbond blijven.

Het is niet aan mij om hier en nu syndicale 
 lessen te geven. Elke generatie syndicalisten 
doet het werk dat ze denken te moeten doen. 
En de erfenis die behoort aan de kinderen, 
die er op hun beurt mee aan de slag gaan. 

Daarom is het congres in Ieper een congres 
zoals alle andere. Een congres waarin ABVV- 
Metaal vooruitblikt. Dat sommige congressisten, 
waaronder ondergetekende, tegelijk even over 
de schouder terugkijken, is een deel van het 
syndicale leven. 

Herwig Jorissen
Voorzitter 

BLIK OVER DE 
SCHOUDER, 

BLIK VOORUIT.

CC Perron, Ieper
Locatie Congres 2018
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INDUSTRIE 4.0
Na de eerste (machines), tweede (elektriciteit, massaproductie) 

en derde industriële revolutie (elektronica, robots), maakt nu 
de  vierde haar opwachting (het ‘internet der dingen’). Die vierde 

industriële revolutie wordt gekenmerkt door een verhoogde inte-
gratie van informatietechnologie (big data, internet) en operatio-
nele technologie (robotica, automatisering van taken, 3D-printen) 
in de economie. Menselijke arbeid gaat steeds meer hand in hand 
met ‘slimme’ machines die met het internet verbonden zijn. Zoals 
bij de vorige (industriële)  revoluties, gaat ook deze omwenteling 

gepaard met veel speculaties, doemdenken of euforie. Wat zijn nu 
de gevaren, de uitdagingen en mogelijkheden?

Welkom bij deze speciale congreseditie van M@gMetal. Helemaal gewijd aan 
4 belangrijke thema’s waar we zowel op het congres, in onze communicatie 

als in de federaties de volgende jaren zullen rond werken. We zetten ze graag 
nog eens voor jullie op een rijtje. Je herkent de inhoud van de artikels aan 

de hand van onderstaande icoontjes. Je kunt ook op de congreswebsite nog 
eens alle informatiefiches nalezen die we gerealiseerd hebben  

de afgelopen maanden. 
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EEN NIEUW ABVV 
VOOR EEN NIEUWE 

SAMENLEVING
We laten de 20e eeuw achter ons. Dit alles zal vanzelfsprekend ook 

gevolgen hebben voor de toekomst en structuur van de vakbond, 
van het ABVV, van onze centrale. Wat zijn de gevaren, de uitda-

gingen en mogelijkheden? Hoe organiseren we ons, opdat de 
werk nemer van  de toekomst gesyndiceerd zou blijven?

VAN BIG DATA-
SAMENLEVING NAAR 

BIG BROTHER-
KAPITALISME?

Data worden verzameld zonder toestemming of echte 
dialoog met de gebruiker. We worden in de gaten gehouden 
(online, camera …). Ze bepalen waar we gaan en staan (wie 

is een risicoburger en wie niet). We worden voortdurend 
gestuurd. Ze voorspellen ons gedrag om van ons koopwaar 

te kunnen maken. Technologie is niet neutraal. Onze 
privacy ligt te grabbel. Big Data als opstap naar een Big 

Brother-samenleving. Surveillance-kapitalisme als eerste 
stap naar een surveillance-dictatuur, het installeren van 

een autoritaire, gesloten samenleving?

TRANSITIE NAAR EEN 
CIRCULAIRE ECONOMIE
Steeds meer internationale wetenschappelijke rapporten 
wijzen op de grote maatschappelijke uitdagingen/problemen 
die een geglobaliseerde wereld – met dito productie- en 
consumptiepatronen – met zich meebrengt. Los van de 
verwoestende gevolgen voor milieu en klimaat raken ook 
onze energiebronnen en grondstoffen opgebruikt. De enige 
oplossing is een systematische, samenhangende en sociale 
kringloopeconomie. Energie moet komen van herbruikbare 
bronnen (zon, wind, water ...) en grondstofvoorraden mogen niet 
verder worden uitgeput, maar moeten opnieuw ingezet worden 
in het systeem. We werken verder aan het idee van een (metaal)
industrie binnen de context van een duurzame ontwikkeling.

7 | Congreseditie 2018



HET  
AFSCHEIDS
INTERVIEW

Eigenlijk moet 
iedereen dat 

gevoel hebben in 
de centrale:  

‘het is van mij’.
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HET 
AFSCHEIDS
INTERVIEW

“Verdomme, Marc, is dat nu echt nodig allemaal?” We zitten bij 
de Thai op de hoek, de dictafoon loopt. Anderhalf uur later in 

het interview zijn we nog maar net aanbeland bij zijn verkiezing 
tot secretaris in Limburg. Over zijn leven op de centrale in 

Brussel hebben we het dan zelfs nog niet gehad. Soms heeft een 
voorzitter meer te vertellen dan hij denkt.
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DE EERSTE JOB
“Mijn eerste job, nog voor mijn legerdienst, dat was in Rocourt bij 
een toeleveringsbedrijf van vooral FN, la Précision Liégeoise. Er 
werkten daar 160 man en ik was er de enige Vlaming. De meesten 
die er werkten waren migranten. Ik begreep zo weinig Frans dat ik 
eigenlijk niet wist wat te doen als ik materiaal moest gaan halen. 
Er werkten ook zeven Walen, gespecialiseerde slijpers en draaiers. 
En het zijn zij die zich over mij ontfermd hebben. Wat me vooral 
opviel, was hun hartelijkheid en vriendelijkheid. Dat heeft mij een 
andere kijk gegeven op wat ik in oorsprong dacht. Zij hebben voor 
altijd mijn blik veranderd. Maar wat achteraf opvallend was, is 
dat er, in een niet klein toeleveringsbedrijf van FN, in het hart van 
Luik, geen vakbond aanwezig was.”

NOOIT TE WEINIG VRAGEN
“Ik heb bij la Précision gewerkt voor en na mijn legerdienst. 
Daarna heb ik gesolliciteerd bij Allegheny-Longdoz in Genk (ALZ, 
nu Aperam), waarvan ik niet eens precies wist wat ze maakten. In 
Luik verdiende ik 50 frank per uur. Ik weet nog goed dat ze me bij 
Allenghy vroegen hoeveel ik wilde verdienen. Ik zei, want ik wilde 

wel iets meer hebben, 68 frank en de personeelsdirecteur ant-
woordde: “Dat zal niet gaan.” Even dacht ik dat ik te veel gevraagd 
had. Wat bleek: het minimumloon was er 100 frank. Allegheny was 
een modelbedrijf waar op sociaal gebied alles prima geregeld was. 
Achteraf bekeken is dat voor mij een goede basis geweest voor 
later. Het bewijs dat zo’n bedrijven ook bestaan.”

VAN DE PARA’S TOT MELREUX
“Ik ben bij Allegheny beginnen werken in 1972. Al heel snel is de 
hoofddelegee van het ABVV mij komen vragen of ik naar het vor-
mingscentrum in Melreux wilde gaan. Ik heb  toegezegd, zonder 
echt te weten wat ik me daarbij moest voorstellen. Melreux werd 
een openbaring. Mijn legerdienst heb ik bij de para’s gedaan en 
daar hadden we een sterk groepsgevoel: je ziet af, je leeft samen… 
Als je de groep verlaat, is dat een groot gemis. Dat groepsgevoel – 
van kameraden onder elkaar – heb ik teruggevonden in Melreux. 
Zoals vroeger was je bedroefd als je in het weekend terug naar 
huis moest.”

Melreux werd 
een open

baring. Mijn 
legerdienst 
heb ik bij 
de  para’s 

gedaan en 
daar hadden 
we een sterk 

groepsgevoel: 
je ziet af, je 

leeft samen… 
Als je de 

groep verlaat, 
is dat een 

groot gemis.
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“De vakbond heb ik daar ook leren kennen. Want ik kende de 
vakbond niet echt. Ik was lid van het ABVV, maar als ik me goed 
herinner heeft mijn broer me lid gemaakt toen ik nog in Luik 
werkte. Ik heb veel geleerd in Melreux. Praktische zaken – leren 
spreken – maar wat ik vooral heb geleerd, is wat je voor een ander 
kunt betekenen. Wat vorming moet doen, is de fundering leggen. 
De rest moet je zelf doen. Zonder te veel te vervallen in een recht-
lijnig denken.”

WIE IS DIE JORISSEN?
“In 1975 heb ik meegedaan met de sociale verkiezingen. Van alle 
kandidaten van de drie vakbonden was ik de jongste kandidaat. Ik 
kon niet rondlopen in het bedrijf. Maar op de drie lijsten (onderne-
mingsraad, comité en delegatie) had ik wel de meeste stemmen 
van iedereen, zowel van het ABVV, het ACV als het ACLVB. In de 
nacht van de verkiezingen wilde de algemeen directeur absoluut 
weten “wie Jorissen was”. Hij begreep niet hoe het kon en waar-
schijnlijk vroeg hij zich ook af of dit voor onrust zou zorgen. Als ik 
alle verkiezingen in mijn loopbaan overloop, dan beschouw ik mijn 
verkiezing als delegee nog altijd als het hoogtepunt. Het gaf me 
meer voldoening dan voorzitter worden van de centrale. Weet je 
wat het is, na één week beschouwde ik de fabriek als van mezelf.” 

“Als ik later als delegee ging reclameren over de lonen van de 
arbeiders, dan hebben ze me regelmatig herinnerd aan mijn 
eerste gesprek en dat het toch niet zo slecht gesteld kon zijn met 
die lonen.”

“Die verkiezingen in 1975 hebben mij destijds iets belangrijks bij-
gebracht. Dat is dat de kracht om te winnen vooral uit jezelf moet 
komen. Het ABVV geeft te veel uit aan dure verkiezingscampagnes 
die in verhouding zeer weinig zoden aan de dijk brengen.” 

AMBRAS MAKEN IN NOORD-LIMBURG 
“In 1977 ben ik secretaris geworden in Limburg en kreeg ik 
onmiddellijk het moeilijkste gewest: Noord-Limburg, een abso-

luut ACV-bastion. Ik werd onmiddellijk omarmd door Louis Van 
Velthoven (toenmalig parlementair van de BSP). Hij begreep het 
(politieke) belang van steun uit de metaal, de belangrijkste sector 
in de streek.”

“Om te zeggen hoe het ging… Ik herinner me dat - na mijn eerste 
onderhandeling - de directeur van MHO-Overpelt onze hoofdde-
legee bij zich riep en zei dat hij “zelden zo’n onbeschofte vent had 
gezien”. Maar een paar jaar later werd hij wel de rode directeur 
genoemd en was ik zelf aanwezig op familiale bijeenkomsten bij 
hem thuis.” 

“Het mooie was dat ik in Noord-Limburg kon doen wat ik wou. Je 
had de totale vrijheid. Je kon werken zoveel je wilde. Week, week-
end, alle dagen van de week, van ’s morgens tot ’s avonds werken 
voor de vakbond. Dat werd toen ook aanvaard door de familie 
natuurlijk. Het waren andere tijden.”

“Ik had ook goede collega’s en dan denk ik in eerste instantie aan 
Tony Castermans. Je bouwt een reputatie op. Maar het ambras 
maken was ook toen al een deel van de weg naar de oplossing. 
Talrijke veldslagen werden via pamfletoorlogen uitgevochten tus-
sen de CMB en het ACV. Een leek zou daaruit besluiten dat dit zo 
ver kon gaan als een handgemeen. Dat was niet het geval. Ik heb 
altijd ondervonden dat het belangrijk was om sterke ACV-collega’s 
te hebben aan de onderhandelingstafel. Bovendien kun je van een 
sterke collega altijd bijleren.”

INTERMEZZO OVER 
ONDERHANDELEN
“Onderhandelen is iets bijzonders. Je moet het op termijn ook 
aanscherpen. Je moet bij onderhandelingen altijd de lange termijn 
in het oog houden. Je moet zorgen voor een goed akkoord waar 
ook de tegenpartij zich goed bij voelt. Anders zal hij proberen om 
de volgende keer revanche te nemen of de zaken terug te draaien. 
Het voordeel vroeger was wel dat je over zaken kon onderhande-

11 | Congreseditie 2018



len met sterke (personeels)directeurs die nog iets te beslissen 
hadden. Belangrijk is te beschikken over langetermijnvisies die 
verder reiken dan de dag lang is. Om goed te onderhandelen moet 
je de moeilijkheidsgraad van de situatie voor de ander begrijpen. 
Ik denk dat het bij mij ook in de genen zat. Langs vaderszijde wa-
ren ze zakenmensen (ze zaten in het fruit) en langs moederszijde 
hadden ze een boerderij.”

“Ook later bij de sectoronderhandelingen heb ik altijd aan de 
lange termijn gedacht. Ik heb daarom steeds geïnvesteerd in het 
scheppen van een sfeer onder elkaar. Een sfeer die ervoor moest 
zorgen dat het moeilijk was om zaken te weigeren. Je kunt dan ook 
inspelen op elkaar op de momenten dat het moeilijk gaat. Zoals 
bij de laatste interprofessionele onderhandelingen. Als het in de 
Groep van 10 dreigt mis te lopen, dan kunnen we Agoria vragen om 
te helpen binnen het VBO om zaken te deblokkeren. Alles heeft te 
maken met hoe je met elkaar omgaat.”

MONDIGER WORDEN =  
BETER OVERLEGGEN
“Bij onderhandelingen is de voorbereiding 
alles. Je moet het wapen van de drei-
ging tot actie hebben. Maar je moet de 
dreiging gebruiken om tot oplossingen te 
komen  waarbij de ander niet het gevoel 
heeft gepakt te zijn. Dat zijn dingen die 
we scherper moeten aanleren aan onze 
militanten.”

“Als jonge hengst ontfermde ik me ook 
over de grensarbeiders. En dan moest ik  
ook met Nederlandse patroons onderhan-
delen. Dat deed ik vanuit mijn Belgische 
mentaliteit. Ik was dan zo verbaasd dat de 
sociale ladder in Nederland min of meer 
op gelijke hoogte lag als bij ons, zonder 
dat men ooit staakte (of toch veel minder). 
Dat betekende dat het overlegsysteem in 
Nederland zodanig aangescherpt was dat 
men met elkaar bleef praten, tot men een 
oplossing vond. Ik vind dat onze mensen 
mondiger moeten worden. In het ABVV 
vertaalt men ‘mondiger worden’ nogal 
makkelijk in actie voeren. Voor mij betekent mondiger worden 
meer overleggen, beter onderhandelen.”

VAN LIMBURG NAAR BRUSSEL
“Waarom ik naar Brussel ben gegaan? Ik denk dat men mij moe 
was. Alle gekheid op een stokje, behalve dat ik niet de gemak-
kelijkste was, betekende het voor een provincie ook dat men een 
pion vooruitschoof. We zaten in Limburg ook met enkele goede 
secretarissen. En bij een aflossing had dat zeker geleid tot een 
broedermoord. Nu heeft Tony als nummer 1 in Limburg zeer goed 
werk kunnen leveren.”

“In de Jordaensstraat ben ik met dezelfde mentaliteit begonnen 
als bij ALZ: dat is hier van mij en ik regel het op mijn manier. Ik 
heb zeker de zorgvuldigheid onderschat waarmee men – rekening 
houdend met alle evenwichten – zo’n secretariaat opbouwde. Ik 

vond dat het nationaal secretariaat te wei-
nig durf had, dus ben ik mijn eigen weg 
gegaan. Zo zijn de jaren voorbijgegaan.”

DE SPLITSING VAN 2006
“Toen de journalist van Trends de vraag 
stelde (over mijn rechts verleden in mijn 
jonge jaren) wist ik wat er op mij zou afko-
men. Dat is dan gebruikt geweest om een 
forcing uit te voeren die al langer speelde. 
Ook al was dat verleden een publiek ge-
heim. Zelfs toen ik lokaal voorzitter werd 
van de partij in de jaren tachtig, werd het 
al opgerakeld en de alleroudste van de 

partij zei toen simpelweg: “Kijk naar hem, dat is wie hij vandaag 
is.” En daarmee was het klaar.”

“De Waalse kameraden wilden hun eigen koers varen en ze wilden 
een dermate grote autonomie dat de centrale nog slechts een 
aanhangsel zou zijn. Wat ze onderschat hebben, is dat er ook langs 
Vlaamse kant ongenoegen was. Maar dan wel over de dominantie 
van het Waals syndicalisme dat zij moesten ondergaan. De Walen 
hadden niet gedacht dat ook de Vlamingen een open rekening 
hadden.”

“Door de splitsing is het resultaat van de krachten van de afzon-
derlijke werkingen van MWB en ABVV-Metaal groter dan de kracht 
van de eengemaakte CMB. Al het technisch werk, alle onderhan-
delingen blijven we gezamenlijk doen. Alleen op het politieke vlak 
heeft nu ieder de vrijheid om zijn eigen weg te gaan. Wie vond 

Om goed te 
 onderhandelen 

moet je de 
moeilijkheids
graad van de 

situatie voor de 
ander begrijpen.
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dat het veel beter was dat we samenbleven, was ongetwijfeld van 
goede wil. Maar het is een mening verkondigen zonder grondige 
kennis. De beste stuurlui staan aan wal, zoals men zegt.”

“De laatste twaalf jaren – na de splitsing – zijn wel de mooiste 
geweest. En wat achteraf ergens genoegen gaf, is dat al diegenen 
van de andere centrales die om ter luidst geschreeuwd hebben dat 
MWB en ABVV-Metaal geen twee centrales zijn maar één, achteraf 
als er cadeaubonnen moesten verzameld worden voor afscheid-
nemende voorzitters, dankbaar aanvaard hebben dat we niet één 
maar wel twee centrales zijn.” 

WETEN HOE VER JE TE VER KUNT GAAN
“Ik heb mijn deel meegedaan aan hooliganisme of syndicaal 
straatterrorisme. Samen met militanten. Alleen moet men 
altijd weten hoe ver je kunt gaan zonder de beweging in haar 
geheel in gevaar te brengen. Want op een bepaald moment zet 
het apparaat zich in werking en creëer je precedenten waar 
iedereen last van gaat hebben. In die zin kon ik absoluut niet 
akkoord gaan met de acties van d’Orazio toen hij in 1997 zich-
zelf toegang wou verschaffen op de autosnelweg door met een 
bulldozer een bemande politiecombi te lijf te gaan. Met zo’n 
actie bewijs je de ganse familie een slechte dienst. De politiek 
en het gerecht gaan dan maatregelen ontplooien om zaken in 
de toekomst te vermijden. Wat nu zeker tegen ons speelt, is 
dat mensen vandaag makkelijk worden gecriminaliseerd. Ook 
vakbonden.”

HET MOEILIJKSTE MOMENT
“In LAG Bree, een bedrijf met meer dan 500 werknemers, hadden 
we zeven leden. Op mijn eerste dag als secretaris werden alle 
zeven collectief afgedankt. ACV was in dat bedrijf heer en meester. 
Dus dat was met medeweten van hen gebeurd. Ik heb toen aan 
Willy Claes gevraagd: “Kunnen we dat bedrijf kraken?” Alleen dat 
ging niet. Maar twintig jaar later haalden we in datzelfde bedrijf 
de meerderheid. Die dag heb ik onze hoofddelegee zes flessen 
champagne bezorgd.”

DE BOERDERIJ ALS LEVENSLES
“De centrale is als een boerderij. Je moet er dag en nacht over 
waken, dag en nacht mee bezig zijn, zorg dragen voor elk element. 
Zoals mijn vader deed: als eerste op en als laatste gaan slapen. 
Dat had ook te maken met zijn instelling van ‘dit is hier van mij’. 
Eigenlijk moet iedereen dat gevoel hebben in de centrale: ‘het is 
van mij’.

En dat geldt ook voor elke arbeider. Iedere arbeider heeft evenveel 
recht op arbeidsvreugde als iemand die voor zichzelf werkt. Je 
moet het werk dan wel zo regelen dat de arbeider voelt dat het van 
hem is en dat hij belangrijk is en wordt gerespecteerd. Dat is de 
arbeiders al te dikwijls onthouden, maar de verstandige patroons 
die daar wel rekening mee hielden, haalden betere resultaten.”

DE ROADCAPTAIN
“Ik heb veel vertrouwen in het nieuwe secretariaat. Het is even-
wichtig samengesteld, een goede combinatie met een taakverde-
ling op maat van de sterke competenties van elke persoon. Met 
daarenboven iemand die een magneet heeft naar BTB. Georges zal 
een goede roadcaptain zijn. Een roadcaptain moet de groep leiden 
en zorgen voor de veiligheid van de groep in het wegverkeer.”

TERUG NAAR AF
We staan op. “Hypocrisie, Marc, is een bijzondere levensvorm. 
Even noodzakelijk of onvermijdelijk als liegen. Het helpt de wereld 
vooruit. Alleen verwarren sommigen dat met ideologie.” Hij lacht. 
Hij rekent af. Voor altijd.

Marc Lenders
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REIS DOOR DE 
GESCHIEDENIS 

VAN DE 
METAALINDUSTRIE

De geschiedenis van de 
Vlaamse metaalindustrie 
is vanaf nu in boekvorm 
beschikbaar. Het 
prachtige koffietafelboek 
neemt je mee langs de 
belangrijkste mijlpalen 
van de metaalnijverheid 
en de sociale verdediging 
van haar arbeiders. Prof. 
dr. Gita Deneckere: “De 
metaalindustrie wordt, ten 
onrechte, vaak uitsluitend 
geassocieerd met Wallonië. 
Dit boek bewijst dat ook 
Vlaanderen een rijke 
metaalgeschiedenis heeft.”

Vóór de Belgische revolutie in 1830 was de 
metaalindustrie inderdaad een exclusief 
Waals verhaal. Maar de Vlaamse regio 
haalde vanaf de negentiende eeuw de 
achterstand in met machinebouw, de 
bouw van elektrische apparaten en de 
productie van auto’s, bussen, schepen 
en vliegtuigen. In die industriële context 
speelden de vakbonden een cruciale rol 
in de strijd tussen kapitaal en arbeid. 
“En die rol zijn ze vandaag nog niet 
verloren, ook al leven we meer en meer 
in een postindustriële context”, zegt Gita 
Deneckere, hoogleraar sociale geschie-
denis aan de Universiteit Gent.

Stakingen zijn 
door de geschie
denis altijd een 

belangrijk wapen 
geweest in de 

onderhandelin
gen en dat zijn 
ze nog steeds.

MET PROF. DR. GITA DENECKERE 
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Welke gebeurtenissen zijn bepalend 
geweest voor het ontstaan van de 
vakbonden?
Gita Deneckere: “Daarvoor moeten we terug 
naar het prille begin: de eerste Belgische 
vakverenigingen. Die dateren van 1857 en 
ontstonden in de textielsector in Gent. Kort 
daarna zagen de vakbonden in de metaal-
industrie het licht, ook in Gent. De eerste 
grote arbeidersopstand in België volgde in 
1886, voornamelijk in de zware industrie in 
Wallonië. De arbeiders werkten in menson-
waardige omstandigheden in de fabrieken, 
duizenden verloren in die periode echter 
hun job door de toenemende mechanisering 
en de economische crisis, veroorzaakt door 
overproductie. De opstand was zo onver-
wacht en disruptief dat de overheid besefte: 
als we niet ingrijpen, kan heel het systeem 
omvergeworpen worden. In die precaire 
crisistijd kregen de socialistische arbeiders-
beweging en de Belgische Werkliedenpartij 
vorm en structuur op een nationale schaal.”

“Voor een derde mijlpaal moeten we in 
1900 opnieuw naar Gent. Daar werd een 
werkloosheidsfonds opgericht, dat model 
stond voor veel andere steden, nationaal 
én internationaal. Geen socialist, maar de 
sociaal-liberaal Louis Varlez lag aan de 
basis ervan. Dat fonds gaf de vakbonden een 
heel belangrijke taak – en die hebben ze nu 

nog altijd: de uitbetaling van werkloosheids-
uitkeringen.”

Maar na de Eerste Wereldoorlog volg-
de er een nieuwe crisis?
“Klopt. In de jaren 1930 verloren veel ar-
beiders hun job en dat had een weerslag op 
de vakbonden. Er was ook goed nieuws na 
de Eerste Wereldoorlog: de afschaffing van 
artikel 310 van het Strafwetboek luidde de 
stakingsvrijheid in, want dat artikel verbood 
drukkingsmiddelen om loonsverhogingen te 
forceren of aan de vrijheid van arbeid en nij-
verheid te raken. Na de Tweede Wereldoor-
log werd het Sociaal Pact tussen vakbonden 
en werkgeversorganisaties gesloten, dat de 
blauwdruk vormt van ons huidige socialeze-
kerheidssysteem.”

“In 1960 lanceerde de regering-Eyskens de 
Eenheidswet, met een hele resem sane-
ringsmaatregelen tot gevolg. De socialis-
tische vakbond ging in het verweer met 
grootschalige stakingsacties en manifesta-
ties. Op het hoogtepunt legden een miljoen 
werknemers het werk neer. Tevergeefs, 
want de wet werd uiteindelijk toch goed-
gekeurd. De staking bracht wel iets anders 
naar boven: de groeiende kloof tussen 
Vlaanderen en Wallonië. Vanaf de jaren 
1960 zien we ook hoe de-industrialisering 
en delokalisering leidden tot de sluiting van 

de steenkoolmijnen en de herstructurering 
van de industriële sector, met een groeiende 
concentratie en modernisering van bedrij-
ven. De aftakeling van Wallonië werd ingezet 
en de metaalindustrie in Vlaanderen kreeg 
een boost met de komst van onder andere 
Sidmar. En de concurrentie op mondiaal 
vlak nam toe. Vanaf de jaren 1980 werden 
de vakbonden meer en meer de kop van Jut. 
Die processen staan zeer goed en helder 
beschreven in het boek.”

We springen even verder naar van-
daag: welke rol heeft de vakbond nu, 
volgens u? 
“De Belgische vakbonden vervullen vandaag 
een cruciale bufferfunctie. Ze vormen een 
machtig tegengewicht voor het rechtse so-
ciaal-economische beleid. De sociale onge-
lijkheid zet zich door, de overheid bespaart 
en privatiseert hoe langer hoe meer en de 
sociale zekerheid brokkelt af. In die realiteit 
bieden de vakbonden weerstand. Maar ze 
slepen tegelijk hun geschiedenis mee. Ik zie 
een belangrijkere rol voor hen weggelegd 
op internationaal vlak. De Europese sociale 
politiek heeft nog veel te weinig vorm gekre-
gen. Het is aan de vakbonden om het sociale 
opnieuw op de politieke agenda te zetten. 
Al zal het zeker niet eenvoudig zijn in het 
verdeelde Europa.”

Vakbonden 
hebben vandaag 

een cruciale 
bufferfunctie 

tegen het 
rechtse sociaal
economische 

beleid.
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Je vindt het boek De geschiedenis van de Vlaamse 
metaalindustrie in de boekhandel of bestelt het via 
[e-mail of url].

“Maar de vakbonden staan ook in eigen land 
voor grote uitdagingen  Er is een behoefte 
aan een vernieuwd vakbondsmodel. Het 
huidige kreeg vorm in een sterk geïndus-
trialiseerd België. Willen de vakbonden in 
de toekomst relevant blijven, dan zullen ze 
hun strategieën moeten aanpassen, denk 
bijvoorbeeld aan het negatieve imago van 
spoorstakingen. Een tweede uitdaging is 
weerwerk bieden aan een neoliberale rege-
ring die hen vleugellam probeert te maken.”

Op welke manieren bemoeilijkt de 
regering de taak van de vakbonden? 
“Neem nu de loonnorm, die de stijging 
van de lonen begrenst. Daarmee boycot de 
regering de loonsonderhandelingen en zet 
de vakbonden buitenspel. Ook wakkert ze 
het ongenoegen tegenover de vakbonden 
aan. Bijvoorbeeld door in te spelen op de 
generatiekloof tussen oudere werknemers, 
die vasthouden aan de verworvenheden, en 
de jongeren, die op een andere, flexibelere 
manier met arbeid moeten omgaan.”

Brengen stakingen überhaupt nog 
op? 
“Stakingen zijn door de geschiedenis altijd 
een belangrijk wapen geweest in de onder-
handelingen tussen werkgevers en werkne-
mers en dat zijn ze nog steeds, ondanks de 

veranderende samenleving. Werkgevers en 
wetgevers zijn er nog altijd bang voor. Alleen 
mogen die stakingen zich niet tegen de 
mensen gaan keren. Zoals bij de stakingen 
van het openbaar vervoer die duizenden 
reizigers in de problemen brengen. Daarover 
moet beter worden nagedacht.”

“Naast de klassieke actiemiddelen moe-
ten de vakbonden ook nieuwe en creatieve 
vormen van protest aanwenden, die sneller 
opgepikt worden door de jonge generatie 
werknemers. Bijvoorbeeld via de sociale 
media. Die kunnen veel mensen mobilise-
ren.”

Tot slot: waarom moet je dit boek 
zeker in huis halen?
“Omdat je een vrij volledig en inspirerend 
overzicht krijgt van de geschiedenis van de 
metaalnijverheid, vanuit een verrassend 
perspectief. Het boek leest makkelijk, is 
heel herkenbaar voor wie in de sector werkt 
en is doorspekt met prachtig en origineel 
beeldmateriaal dat nooit eerder werd gepu-
bliceerd. Dit werk brengt mooi in beeld dat 
mensen de geschiedenis maken. Ze kunnen 
de omstandigheden waarin ze leven en 
werken meestal niet kiezen, maar trachten 
die te verbeteren met de mogelijkheden die 
ze hebben. Eén puntje van kritiek: ik mis 

de aandacht voor gender en vooral voor 
arbeiders met een migratieachtergrond in 
het boek. Het spanningsveld tussen ‘wij’ en 
‘zij’ in de metaalsector en -vakbonden wordt 
niet kritisch ter discussie gesteld. Mocht er 
ooit een nieuwe editie komen, dan moet dat 
thema wat mij betreft er zeker in.”

Het boek leest 
makkelijk, is heel 
herkenbaar voor 
wie in de sector 

werkt 
en is doorspekt 

met prachtig 
en origineel 

beeldmateriaal.

Wil je graag een 
exemplaar van dit 
geweldige nieuwe boek 
- stuur dan een mailtje 
voor meer informatie 
naar info@abvvmetaal.be 
met titel ‘IJZERSTERK’.

VERS 
VAN DE
 PERS!

UNIEK GESCHIEDENIS
BOEK OVER DE 

METAAL

geweldige nieuwe boek 
- stuur dan een mailtje 

naar info@abvvmetaal.be 
met titel ‘IJZERSTERK’.
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Vakbonden (en mutualiteiten) bewezen in 
de tweede helft van de 20e eeuw voldoende 

veranderingskracht te kunnen mobiliseren 
voor de noodzakelijke sociale correctie van 
een opkomende vrijemarkteconomie. Dat 
deden ze onder meer door de bijdragen 

voor sociale bescherming te mutualiseren. 
Daarmee tonen deze sociale bewegingen 

hun belang op momenten dat een radicale 
transitie van onze economie zich opdringt.

Willen we ook vandaag dat de huidige 
(economische) transitie niet beperkt blijft 
tot een louter ecologisch-technologisch 

vraagstuk, maar ook een sociaal en 
rechtvaardig gelaat krijgt, dan hebben we 

die mobiliserende syndicale kracht en kennis 
van vakbonden nodig. Zo niet dreigt de 

hele transitie voornamelijk een vernietigend 
verhaal te worden voor de werknemers van 

nu en morgen.  

Bepalend zal zijn of vakbonden vanuit 
een vooruitgangsdenken de noodzakelijke 
evoluties kritisch willen omarmen of eerder 
geneigd zullen zijn deze enkel te bestrijden. 

Willen ze een rol te spelen hebben in de 
omslag waar we voor staan, dan zullen de 

vakbewegingen in hun denken en doen ook 
zelf in transitie moeten gaan. Pas dan zullen 
ze hun plaats kunnen opeisen in het hart van 

het transitiegebeuren.

HET 
NIEUWE 
ABVV/

VAKBOND 
IN 

TRANSITIE
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DRIJVENDE KRACHTEN 
VAN DE VERANDERING

Er is een grote verandering aan de gang 
die ons in sneltreinvaart naar de toekomst 
stuwt en meteen ook een grote impact zal 
hebben op elk niveau van de samenleving. 
De vier grote richtingsgevers die hier aan 
de basis van liggen zijn:
1. De globalisering en haar 

(verstorende) keerzijde
Hoewel de globalisering wereldwijd het 
armoedecijfer heeft doen dalen, ervaren 
Westerse landen dat ze aan de verlie-
zende kant van die globaliseringsgolf 
dreigen terecht te komen. Dat is het 
gevolg van de verschuiving van jobs naar 
lageloonlanden, een groeiende inko-
mensongelijkheid en de toenemende 
onmacht van overheden ten aanzien van 
multinationals. 

2. De klimaatverandering die een impact 
zal hebben op de  sociaal-economische 
realiteit
Op een dode planeet zijn er geen 
jobs meer. We moeten leren leven en 
produceren binnen de grenzen van de 
draagkracht van onze aarde. Grondstof-
fen zullen we moeten halen uit (gerecy-
cleerde) producten, veeleer dan uit de 
mijnen.

3. De robotisering en de verdere auto-
matisering die de productiewijze, 
de arbeidsrelaties en de aard van 
het werk, grondig en onvoorspelbaar 
zullen veranderen
De digitalisering zet zich door in de 
waardeketen en is per definitie sector-
overschrijdend. De ICT-ondernemingen 
en de mechanische industrie zijn hier 
voorlopers, maar elke productie wordt 
ermee geconfronteerd.

4. De crisis van de democratie
Het oprukkende populisme slaagt 
erin om de grote uitdagingen waar 
we voor staan tot eenvoudige slogans 
te reduceren die noch het probleem 
goed beschrijven, noch menswaardige 
oplossingen aanreiken. Daartegenover 
staat geen georganiseerde tegenmacht 
die een progressief, mobiliserend toe-
komstverhaal brengt, hoewel de kiemen 
van zo’n verhaal wel degelijk her en 
der merkbaar zijn. Voorlopig wint het  
pessimisme van de rede het nog van het 
optimisme van de wil.”

2

VOLOP TRANSITIE 
IN DE MECHANISCHE 

INDUSTRIE

Bovenstaande trends evolueren continu 
en beïnvloeden of versterken elkaar. Ze 
bepalen hoe langer hoe meer onze dage-
lijkse leef- en werkomgeving. Zo wordt de 
industrie vandaag al volop geconfronteerd 
met een doorgedreven digitalisering en 
nieuwe technologische evoluties (nieuwe 
productietechnologieën, materiaaltechno-
logie, biotechnologie). 

Met de term ‘Industrie 4.0’ wordt invulling 
gegeven aan deze transitie. Deze transfor-
matie is volop aan de gang en veel bedrij-
ven en federaties hebben dit ondertussen 
hoog op de agenda geplaatst.
Technologische doorbraken, in het bij-
zonder op het vlak van digitalisering en 
connectiviteit, zijn een essentiële driver in 
deze overgang. En elke doorbraak zal een 
belangrijke impact hebben op onze manier 
van leven en werken. 

Voor vakbonden ligt hier onder meer de 
uitdaging mee invulling te geven aan het 
luik ‘Werk 4.0’ Het werken in een ‘Indus-
trie 4.0’-omgeving brengt een hogere 
complexiteit en vaak ook een  hogere 
verantwoordelijkheid met zich mee voor de 
bestaande en toekomstige werknemers. 
Een goede arbeidsomgeving met kwali-
teitsvolle jobs, het vinden van mensen met 
de juiste kennis, skills en attitudes, het 
versterken van de kennisbasis (onder meer 
in uitwisseling met andere vakbonden in 
Europa), het stimuleren van onderzoek 
naar de nieuwe jobs in de maakindustrie 
en het sensibiliseren van de eigen onder-
nemingen, een aangepast regelgevend ka-
der zijn enkele van de concrete actiepunten 
op dit transitieterrein. 

Maar de uitdaging bij uitstek ligt in de 
uitbouw van allianties op Europees niveau 
met andere vakbonden met het oog op 
kennisuitwisseling en frontvorming met 
het oog op het behoud van de maakindus-
trie in Vlaanderen en Europa en de uitbouw 
van de ‘fabrieken van de toekomst’. Voor 

vakbonden 
ligt hier onder 

meer de 
uitdaging mee 

invulling te 
geven aan het 
luik ‘Werk 4.0’.
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3

UITDAGINGEN VOOR EEN 
VAKBOND IN  TRANSITIE

DE ECONOMIE BEHOORT DE 
SAMENLEVING TOE EN NIET 
ANDERSOM 
Een meer solidaire samenleving wordt pas 
mogelijk als we ons ontdoen van het lineaire 
denken dat schaarse grondstoffen onttrekt 
uit de planeet om er voor een beperkt aantal 
mensen winst uit te halen. Daarom:
- Denk circulair: 

We moeten radicaal overstappen naar een 
circulair systeem waarbij we grondstoffen 
niet onttrekken uit de aarde, maar herge-
bruiken of recycleren uit wat reeds in om-
loop is. We moeten producten dus anders 
ontwerpen waarbij (gebruikte) materialen 
en grondstoffen waarde behou-den op het 
einde van de cyclus.  

- Neem mee het voortouw: 
Neem als vakbonden het initiatief om voor 
de eigen sectoren denkprocessen en ini-
tiatieven op te starten die de uitdagingen 
in kaart brengen en de omslag voorbe-
reiden. In de eerste fase zal deze omslag 
één grote schreeuw om werk zijn, omdat 
er veel handen en hersenen nodig zijn 
om van de transitie een succes te maken. 
Het voorbeeld van de ‘Industrie 4.0’ geeft 
alvast aan dat de transitie volop bezig is.

- Laat je inspireren door visionaire 
 modellen: 
In zijn boek Material Matters schetst 
Thomas Rau een wereld waarin de 
consument niet langer eigenaar maar 
gebruiker is van producten en goede-
ren, materialen rechten krijgen en afval 
verleden tijd is. We zijn geen eigenaars 
meer van auto’s maar gebruikers van 
mobiliteit, geen eigenaars meer van een 
koelkast maar gebruikers van koeling. 
Ook Michaël Bauwens verdient hier zijn 
plek met zijn strijd om de ‘commons’-ge-
dachte (publiek goed) en de p2p-econo-
mie (peer-to-peer-economie). Allicht zal 
het nodig zijn ze  te verfijnen waar nodig 
op de houdbaarheid van sociale verwor-
venheden zoals betaalbaar onderwijs, 
toegankelijke gezondheidszorg en sociale 
bescherming bij tegenslag.

- Zie steden als de duurzame fabrieken 
van de 21e eeuw:
Het zijn netwerken die talenten kunnen 
aantrekken en vasthouden, met diensten 
die deels gericht zijn op de nieuwe (maak)
industrie. Ook zijn ze de thuisbasis van 
nieuwe nijverheid gebaseerd op nabijheid 
en herbergen ze voldoende hersenen en 
handen voor het vele werk in de omslag 
naar een circulaire economie. Stedelijke 
tewerkstelling is de manier om goede 

jobs nu en in de toekomst ‘China-proof’ 
te houden. Blijf daarom pleiten voor het 
behoud van sociaal-economisch streek-
overleg en maak burgemeesters tot 
lokale medestanders.

VERLAAT DE OUDE 
TEGENSTELLING ‘ARBEID-
KAPITAAL’ ALS STUREND MODEL 
EN KIES RESOLUUT VOOR DE ZIJDE 
VAN HET SOCIAAL KAPITAAL
Een nieuwe tweedeling in de samenleving 
zal zich niet louter afspelen tussen have en 
have-nots, maar ook tussen mensen die de 
vaardigheden hebben om mee te draaien 
en zij voor wie het allemaal teveel wordt 
(de can en de can-nots). Wie straks nog 
mee wil, zal hypermobiel moeten worden 
en moeten beschikken over de juiste skills 
en het juiste netwerk.

- Bescherm de mensen, 
niet louter de job: 
Vandaag hebben we een negatief sociaal 
contract. Als je een geschikte job vindt, 
zal je langer en harder moeten werken. 
Studeren wordt steeds duurder, net zoals 
een huis kopen. Dat is niet het perspec-
tief dat we aan jongeren willen bieden. 
Maak als vakbonden werk van een posi-
tief sociaal contract en daag overheden 
uit er een aangepaste invulling aan te 
geven. Beschouw ‘tijd’ en niet langer loon 
als een van de nieuwe richtingaanwijzers 
voor de moderne werknemer. Stel loop-
baandienstverlening (van de school tot en 
met het pensioen) en de begeleiding naar 
werkbaar werk (de mobiele werkne-
mer) in het eigen aanbod van vakbonden 
centraal. 

- Bekommer je om de nieuwe arbeids-
verhoudingen:
Doordat de arbeidsmarkt hard zal ver-
anderen - denk aan de impact van een 
doorgedreven robotisering, zal levens-
lang leren meer dan ooit de boodschap 
worden. Ook de opeenvolgende techno-
logische omwentelingen zullen leiden tot 
snelle kwalificatieveroudering. Werken 
zal nog meer gepaard gaan met momen-
ten van bijscholing en vorming. Maak 
deze bekommernis tot een gedeelde 
verantwoordelijkheid van overheid en 
sociale partners.

Wie straks 
nog mee 
wil, zal 

hypermobiel 
moeten 

worden en 
moeten 

beschikken 
over de juiste 
skills en het 

juiste netwerk.
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- Behartig de belangen van een groeiende 
groep freelancers zodat zij niet verwor-
den tot het nieuwe precariaat:
Wat aanvankelijk vaak aantrekkelijk blijkt, 
dient zich steeds vaker aan als een sta-
tuut waarin de ‘vrijheid’ van de freelancer 
snel omslaat in afhankelijkheid zonder 
enige vorm van gegarandeerde bescher-
ming. Zo verdwijnen niet alleen arbeids-
statuten uit collectieve afspraken en 
bescherming maar wordt tegelijkertijd de 
groep die bijdraagt voor diezelfde sociale 
bescherming almaar kleiner. 

- Zorg dat iedereen aan boord blijft:
Misschien wel de belangrijkste uitdaging 
waar onze samenleving voor staat, is de 
zorg voor een groeiende groep achter-
blijvers voor wie de omwenteling vaak te 
snel gaat en het verlies aan grip toe-
neemt. Voor sociale bewegingen als vak-
bonden blijft deze bekommernis behoren 
tot een van haar primaire opdrachten. 
Meer dan ooit zal een pleidooi voor meer 
‘sociale economie’ een noodzaak blijven.        

ORGANISEER MEER 
DAADWERKELIJKE TEGENMACHT 
OP REGIONAAL, EUROPEES EN 
INTERNATIONAAL NIVEAU EN 
BOUW OP ELK VAN DEZE NIVEAUS 
ALLIANTIES UIT  
Door een voortschrijdende ICT-revolutie 
gaan niet enkel werkkrachten maar nu 
ook ideeën en kennis gemakkelijk lands-
grenzen kunnen oversteken. We beleven 
vandaag een kennisglobalisering die als 
zand door een vingers glipt. In dit opzicht 
is het onvoldoende dat vakbonden louter 
een anti-globaliseringsrol opnemen in een 
poging datgene wat sowieso zijn gang gaat 
tegen te houden. Het is integendeel de 
uitdaging om de globalisering zo te sturen 
dat ze werkende mensen hier en in de rest 
van de wereld ten goede komt. De grootste 
problemen van de wereld vandaag zijn 
immers globaal van aard. Klimaatverande-
ring is daarvan het beste voorbeeld. Als we 

dus over honderd jaar nog op een gezonde 
planeet willen leven, zullen enkel globale 
oplossingen daarvoor zorgen.

- Kies resoluut voor een sterk Europa en 
meer Europese samenwerking: Bouw 
een echte Europese vakbond uit die 
meer is dan een optelsom van nationale 
vakbonden. Maak deze Europese vakbond 
tot een echte belangenbehartiger van een 
sociaal rechtvaardige transitie en een 
aanjager van de EU en haar lidstaten met 
het oog op een socialer en duurzamer 

Europa. Eis vanuit deze rol een plaats 
op bij de opmaak van transnationale 
handels akkoorden en zorg dat deze 
akkoorden niet alleen de jobs maar in 
hoofdzaak de mensen beschermen.

- Organiseer je als vakbonden op Euro-
pees en internationaal niveau als net-
werkorganisatie waarbij kennisdeling 
en standpuntvorming in functie van het 
verwezenlijken van meer internationale 
solidariteit centraal staan. 

- Kies als vakbonden op nationaal niveau 
voor meer eenheid onder vakbonden:
Bouw tegelijkertijd een sterke alliantie 
uit met het middenveld in Vlaanderen en 
wees je bewust van deze unieke positie 
om de vooropgestelde transitie waar te 
maken.

- Beschouw de lokale politiek als mede-
standers in de uitbouw van een sociaal 
rechtvaardige en duurzame samenle-
ving: Zij vertegenwoordigen het politieke 
niveau waar de hartslag van de samenle-
ving tastbaar gevoeld wordt, waar nieuwe 
dynamieken zich creatief ontwikkelen. 
Daag daarom burgmeesters uit om, 
buiten de grenzen van hun stad, mee(r) 
politieke tegenmacht te vormen tegen-
over dynamieken die slechts zijn voor (de 
leefbaarheid van) de mensen.

De 
belangrijkste 

uitdaging 
waar onze 

samenleving 
voor staat, is 
de zorg voor 

een groeiende 
groep 

achterblijvers 
voor wie de 
omwenteling 
vaak te snel 

gaat.
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ERWIN 
DE DEYN

voorzitter BBTK

“Als wij als vakbond in staat willen 
blijven om de maatschappij en haar 

evolutie verder mee te sturen, hebben 
wij geen andere keus dan partner 

te zijn in alle deelaspecten van een 
economie in transitie. ‘Tegenmacht’ is 
daarom niet in strijd met ‘medemacht’ 
uit tactisch/strategisch oogpunt. Ten 

andere, als we volop willen blijven 
meespelen en meebepalen, zijn ook 
onze interne werking en structuren 

aan transitie toe.”

MIRANDA 
ULENS

federaal secretaris ABVV

“The times they are changing, zong 
Bob Dylan, maar onze rode draad 

is en blijft de opbouw van een echte 
toekomst voor onze kinderen en 
de versterking van onze sociale 

welvaartsstaat, voor iedereen, van 
gelijk welke afkomst of herkomst. 

Samen kunnen we het aan. The times 
they are changing, maar dankzij 

onze syndicale kracht, dankzij onze 
expertise in het collectief overleg, 

dankzij onze stevig uitgewerkte sociale 
beschermingsmechanismes, kunnen 

we elke toekomstuitdaging aan. Samen 
maken we onze toekomst. 21e eeuw? 

Wij zijn er klaar voor. Dankzij de sterke 
vrouwen en mannen die onze vakbond 

dagelijks op de werkvloer en in het 
sociaal overleg vertegenwoordigen. 
Samen bouwen we een meer sociale 

en meer rechtvaardige toekomst.”

Dirk Van de Poel is voorzitter van het 
transitienetwerk Middenveld, directeur 
interprofessionele werking bij het Vlaams 
ABVV en schreef dit artikel in eigen naam.
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In gesprek met  
Wendy Wuyts:  

blogger, wereldburger  
en activist van het circulaire denken.  

“DE CIRCULAIRE 
ECONOMIE MOET 
SEXY WORDEN!”

Maar het probleem is: terwijl iedereen 
beseft dat een business as usual-aan-
pak geen zoden meer aan de dijk brengt, 
slagen we er toch niet in om de omslag 
naar een milieuvriendelijke kringloopeco-
nomie te maken. We wéten en beseffen dat 
er iets moet gebeuren, alleen gebeurt het 
niet, te weinig of te traag. Begrijp ons niet 
verkeerd: op vlak van circulaire economie 
en duurzaamheid zijn de voorbije jaren 
wel degelijk stappen gezet. Desondanks 
zijn de feiten wat ze zijn: de opwarming 
van de Aarde zal de twee graden Celsius 
ruimschoots overschrijden, nog nooit dreef 
er zoveel plastic rond in onze oceanen, 
nog nooit ging de biodiversiteit zo snel 
achteruit, … . En vooral: onze manier van 
consumeren en produceren is nog steeds 
niet fundamenteel gewijzigd.

Dit betekent niet dat we in een hoekje moet 
zitten treuren. Integendeel, het betekent 

dat we de wereld moeten veranderen. 
Iemand die daar vandaag mee bezig is – 
met de wereld te veranderen – is Wendy 
Wuyts. Deze jonge vrouw, afkomstig uit 
Antwerpen, heeft een belangrijke missie: 
het promoten van de circulaire economie. 
Dit doet ze niet alleen in Vlaanderen, maar 
ook in pakweg Ghana, Oostenrijk, Thailand 
en Nepal. Momenteel verblijft ze drie jaar 
in Japan, waar ze werkt aan haar doctoraat 
over – kort samengevat – duurzaam wonen 
op de eilandstaat. 

Haar missie neemt heel uiteenlopende 
vormen aan: ze schrijft boeiende blogs 
over duurzame economie, ze organiseert 
workshops voor studenten, ze discussieert, 
wisselt wereldwijd ervaringen uit en ze 
studeert. Haar stokpaardjes zijn marketing 
en onderwijs: twee cruciale pijlers om 
ervoor te zorgen dat mensen het circulaire 
gedachtegoed écht omarmen. Maar laten 

we haar dat vooral zelf uitleggen! Een 
Skype-gesprek tussen België en Japan 
over imago, materialisme en ‘tijd’ als de 
belangrijkste grondstof van een economie. 

Vandaag beseffen de meeste mensen dat onze huidige 
manier van produceren en consumeren niet langer houdbaar 

is. De lineaire economie – met haar eenzijdige focus op 
kortetermijnwinstmaximalisatie – heeft haar limieten al lang 

overschreden. Grondstoffen worden schaarser en afvalbergen 
groter. Ondertussen pompen we nog altijd zodanig veel CO² 

in de lucht, dat de klimaatverandering onverminderd doorzet. 
We moeten dus dringend – en het liefst radicaal – het roer 

omgooien. Enkel een circulaire economie biedt de mensheid 
nog perspectief op een duurzame en sociaal rechtvaardige 

toekomst.

Weet je, de 
meeste mensen 

trekken zich 
niet zoveel aan 
van de natuur. 
Ze vinden het 

belangrijker om 
er gewoon bij  

te horen.
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Beste Wendy, waar ben jij de laatste 
tijd zoal mee bezig? 
Wendy: “Mijn doctoraat neemt mo-
menteel veel tijd in beslag. Het gaat 
over duurzaam wonen en duurzaam 
materialengebruik in Japan. Ik gebruik 
daarbij de metafoor van het metabolis-
me, de spijsvertering. In Japan verloopt 
die spijsvertering heel snel: Japanners 
consumeren veel huizen, in een te hoog 
tempo. Het is ook – net zoals België – een 
heel dichtbevolkt land. Duurzaam bouwen 
is daar dus een belangrijke uitdaging. 
Daarnaast schrijf ik ook regelmatig blogs 
en artikels, die gepubliceerd worden in 
MO, over de circulaire economie in Azië. 
Samen met enkele andere mensen ben ik 
ook actief in Bold Branders. Dat is een be-
drijfje dat een platform biedt aan circulaire 
ondernemingen. We doen er aan storytel-
ling: we maken en delen leuke verhalen 
rond circulaire economie, want we willen 
dat mensen meer waarde hechten aan de 
spullen die ze hebben.”  

Bold Branders illustreert heel goed 
het belang dat je hecht aan marke-
ting rond circulaire economie. Je 
schrijft daar ook vaak over. Vertel 
eens, waarom is marketing zo be-
langrijk? 
Wendy: “Als we spreken over circulaire 
economie vergeten we vaak het woord ‘eco-
nomie’ en hebben we het vooral over duur-
zaamheid. En wanneer het wel over econo-
mie gaat, dan gaat het toch vooral over het 
financiële en over de productie. Marketing 
wordt vaak over het hoofd gezien, nochtans 
is dat zeer belangrijk. Weet je, de meeste 

mensen trekken zich niet zoveel aan van 
de natuur. Ze vinden het belangrijker om er 
gewoon bij te horen. Hoe zie ik eruit? Wat 
bezit ik? Dergelijke zaken spelen een grote 
rol. Want daarmee tonen ze aan: ‘dit ben 
ik, ik behoor tot die groep’. Op die zaken 
moeten we dus sterker inspelen.” 

Het ecologisch denken heeft dus een 
imagoboost nodig? 
Wendy: “Ja, de circulaire economie moet 
sexy worden! Vandaag overheerst nog 
steeds het beeld van de geitenwollensok-
ken. Of van huismoeders met te veel tijd 
die dan naar de kringloopwinkel gaan. Een 
ander hardnekkig beeld is dat van de rijke 
blanken: alleen zij hebben genoeg geld om 
zonnepanelen te kopen of om organisch 
voedsel te kopen. Dat imago moet je een 
beetje breken en er iets nieuws van maken. 
Je moet ervoor zorgen dat circulair denken 
‘mainstream’ wordt. Marketing, het vertel-
len van verhalen, …  zijn daarin belangrijke 
instrumenten. Het moet doodnormaal 
worden om duurzaam, circulair te leven.”

En dat is precies wat jullie doen 
met Bold Branders?
Wendy: “Ja, bedrijven die circulaire pro-
ducten of diensten aanbieden komen dan 
bij ons om daar een verhaal rond te ver-
tellen, om dat aantrekkelijker te maken.”    

Naast de focus op marketing, wijs je 
ook vaak op het belang van onder-
wijs ter bevordering van duurzaam 
denken. Schiet het onderwijs van-
daag tekort?
Wendy: “Voor een groot stuk wel. Het is 

zeer belangrijk dat mensen een juist en 
volledig wereldbeeld hebben. Veel mensen 
beseffen niet wat de ecologische grenzen 
zijn van onze planeet. Het is de taak van 
onderwijs om daarvoor te zorgen. Ze moet 
kritische, nadenkende burgers afleveren. 
In Vlaanderen worden wij nog aange-
moedigd om vragen te stellen in de klas. 
Maar in Azië niet: daar wordt alleen maar 
geluisterd naar ellenlange monologen 
van de leraar. Dat bevordert het kritisch 
denken niet.” 

Maar ook bij ons in Vlaanderen ligt 
de focus nog heel vaak op het van 
buiten blokken van grote pakketten 
leerstof. 
Wendy: “Klopt, en dit terwijl we vandaag 
met Industrie 4.0 nog meer de digitale 
wereld intreden. Alle informatie kun je in 
enkele seconden opzoeken. Toch legt ons 
onderwijs nog steeds de nadruk op dingen 
memoriseren. Terwijl: kritische vragen 
stellen, out-of-the-box denken zijn nu veel 
belangrijkere vaardigheden. De interes-
santste leerkrachten die ik ken, waren altijd 

Het moet 
doodnormaal 
worden om 
duurzaam, 
circulair te 

leven.
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Het wil 
zeggen dat 
we moeten 
leren leven 

met minder. Je 
hoeft niet alles 

te hebben, 
je hoeft niet 

zoveel te 
consumeren.
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ROBERT 
VERTENEUIL

algemeen secretaris 
ABVV

“Technologische en, meer recent, 
ecologische vraagstukken hebben 

altijd al een geleidelijke transforma-
tie van onze economie en bijgevolg 
van de arbeidsmarkt in gang gezet. 
Het huidige fenomeen lijkt veeleer 
op de versnelling van dat proces 

dan op iets anders. Om te vermijden 
dat ons het zwijgen wordt opge-

legd, vraagt dit, zoals altijd, om een 
aanpassing van ons als vakbonden, 
zowel qua werkingswijzen als qua 

aanpak van de economische en soci-
ale problemen die zich stellen.“

MARC 
POTTELANCIE

voorzitter PMB 
Antwerpen

“In een wereld die steeds sneller 
verandert, moeten we als vakbonden 
over onze eigen recepten misschien 

ook eens durven te zeggen: sterft, gij 
oude vormen en gedachten. Sociale 
zekerheid en rechten voor werkne-

mers waren het antwoord van de 
vakbonden op de industriële revolutie. 
Het zou fout zijn om ons vast te klam-
pen aan enkel deze oplossingen om 
de uitdagingen van de toekomst het 

hoofd te bieden. We zijn groot en rele-
vant geworden door maatschappelijke 
evoluties mee te begeleiden, niet door 
ze trachten tegen te houden. Globa-
lisering, digitalisering & robotisering 
houd je niet tegen, ze zijn er al.  Zorg 
ervoor dat opnieuw iedereen ervan 

overtuigd is dat enkel vakbonden deze 
revoluties kunnen omkaderen.”

diegenen die de studenten aanmoedigden 
om vragen te stellen. Die toegaven dat ze 
ook niet alles wisten.”

In je artikels heb je het vaak over het 
afvalbeheer in Vlaanderen: daarmee 
behoren we tot de absolute wereld-
top. Heb je tijdens je vele reizen ook 
dingen gezien waar wij van kunnen 
leren als het over duurzame econo-
mie gaat? 
Wendy: “Zeker. Toen ik in Nepal was, 
logeerde ik bij een vriendin in Kathmandu. 
Op een bepaald moment zocht ik een vuil-
nisbak om mijn afval in te gooien. Maar ze 
had helemaal geen vuilnisbak! Ze had dat 
ook niet nodig, want ze hergebruikte alles 
en het organisch afval werd gecompos-
teerd. Dat feit deed me hard nadenken over 
onze Westerse consumptiecultuur. Het 
zorgt voor een heel ander perspectief. Van 
de cultuur in Nepal kunnen we trouwens 
nog veel meer dingen leren. Het is – in 
meerdere opzichten – een prachtig land.” 

Heb je nog inspirerende voorbeel-
den?
Wendy: “In Vlaanderen kunnen we veel 
opsteken van Japan wat wonen en ruim-
telijke ordening betreft. Hier wil iedereen 
een groot huis met veel ruimte. In Japan 
daarentegen woont iedereen heel klein. 
Dat is veel duurzamer. Japanners zijn echt 
sterk in het optimaal benutten van kleine 
ruimtes. In Thailand is mij dan weer de 
zogenaamde ‘sufficiency economy’ bijge-
bleven. Dat is een economisch ontwikke-
lingsmodel gebaseerd op Boeddhistische 
principes, zoals redelijkheid, gematigdheid 
en voorzichtigheid. Toegepast op bedrijven 
betekent dit bijvoorbeeld dat de focus niet 
moet liggen op kortetermijn-winstmaxima-
lisatie voor aandeelhouders, maar wel op 
de langetermijnwinsten voor alle belang-
hebbenden, waaronder de gemeenschap 
en het milieu.”     

Zeer boeiend allemaal! Ben jij eigen-
lijk optimistisch over de toekomst? 
Of eerder pessimistisch? Want 
de verhalen over het klimaat, de 
toestand van het milieu, … zijn niet 
bepaald rooskleurig.
Wendy: (denkt na) “Ik ben optimistisch 
maar ook realistisch. Mocht ik er niet in 
geloven, dan zou ik niet doen wat ik nu aan 
het doen ben. Dan lag ik depressief in bed. 
We gaan wel allemaal een prijs betalen. En 
we zullen verplicht worden om anders te 

gaan leven. Maar mensen zijn weerbaar, 
dus ik ben ervan overtuigd dat het wel 
goed komt.”  

In een van je blogs sprak je over de 
noodzaak van ‘een nieuw materia-
lisme’. Wat bedoel je daar precies 
mee?  
Wendy: “Het wil zeggen dat we moeten 
leren leven met minder. Je hoeft niet alles 
te hebben, je hoeft niet zoveel te consu-
meren. Immateriële ervaringen – een goed 
gesprek, vrienden, een mooi landschap 
– zijn veel belangrijker. Tijdens mijn reizen 
heb ik dat geleerd: leven met weinig spul-
len. In Ghana of in Colombia zaten al mijn 
bezittingen in één koffer. In Japan bezit 
ik geen auto en geen televisie. Ik heb een 
kleine kamer en deel een badkamer met 
andere mensen. En dat lukt. Ik voel me 
trouwens veel vrijer en gezonder.”     

Je omschrijft ‘tijd’ trouwens als de 
belangrijkste grondstof van onze 
economie. 
Wendy: “Ja! Als we minder consumeren, 
dan moeten we ook minder werken. Dan 
heb je meer tijd voor andere zaken, zoals 
familie, vrienden en hobby’s. In Japan 
wordt veel en hard gewerkt, het is ook een 
zeer individualistische maatschappij. Veel 
oude mensen zijn er eenzaam. Ze hebben 
geen tijd gehad om hun sociale relaties te 
onderhouden. Zelfs hun eigen kinderen 
hebben ze – vooral dan de mannen – te 
weinig gezien. Tijd is dus een belangrijke 
grondstof. Het is veel belangrijker om je 
familie vaak te zien dan om een groot huis 
te hebben.” 

Slotvraagje: wat kunnen wij als vak-
bond doen om de circulaire econo-
mie te promoten?
Wendy: “Jullie kunnen sterk inzetten op 
arbeidsduurvermindering. En ervoor zor-
gen dat het niet alleen de pure winst is die 
telt, ook voldoende tijd hebben is belang-
rijk. Daarnaast: de circulaire economie in 
een positief daglicht stellen. Er op een leu-
ke manier over spreken. Er zijn al genoeg 
negatieve verhalen. Het mag allemaal wel 
wat plezanter!”

Wim Careel
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Beschouw jij jezelf als een geëngageerde 
 kunstenaar?
Ben Benaouisse: “Ik ben geen kunstenaar met een duidelijke 
boodschap of een uitgesproken mening over de maatschap-
pij. Dus in die zin kun je me moeilijk een geëngageerde 
kunstenaar noemen. Aan de andere kant absorbeert mijn 
werk wél de werkelijkheid waarin we met z’n allen leven. 
Beschouw de maatschappelijke omgeving als een van de 
ingrediënten van mijn werk. Als kunstenaar heb ik de vrijheid 
om te spelen met die omgeving. Bovendien ben ik actief in 
verschillende disciplines: mijn werk is zoals een trein met 
wagons. Er zijn veel compartimenten, maar je kunt snel wan-
delen van het ene naar het andere compartiment.”

“OOK WAT VOOR DE HAND LIGT, “OOK WAT VOOR DE HAND LIGT, 
MOET JE IN VRAAG DURVEN TE MOET JE IN VRAAG DURVEN TE 

STELLEN”STELLEN”

Op een koude januaridag zijn we op weg 
naar de verlaten brandweerkazerne in 
Gentbrugge. We hebben er een afspraak 
met Ben Benaouisse, de kunstenaar die 
moeilijk onder één noemer te vatten is: 
dans, performance en beeldende kunst 
staan prominent op zijn palmares. Hoe 
kijkt hij naar onze samenleving en toe
komst? En welke rol is er volgens hem 
voor de kunst weggelegd? Een boeiend 
gesprek op een bijzondere plek.

Als kunstenaar toon 
ik aan dat werken ook 
anders gedefinieerd 
kan worden. Alleen is 

onze maatschappij niet 
gemaakt voor die vrijheid.

BEN BENAOUISSE
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De culturele sector boomt in ons 
land. Is dat goed nieuws voor de 
artistieke vrijheid?
“De cultuurhuizen in ons land draaien 
inderdaad op volle toeren en voorstellingen 
trekken volle zalen. Toch schuilt daarin 
een gevaar voor de artistieke vrijheid. 
Wanneer alles op wieltjes loopt, berust je 
snel in het status-quo en denk je: het is 
goed zoals het nu is. Zo sluipen de wetten 
van vraag en aanbod ongemerkt in de 
cultuursector en voor je het weet draait 
alles om marktaandeel en entertainment. 
Gewaagde en vernieuwende projecten 
komen daardoor minder aan bod. ‘Is er wel 
voldoende publiek voor te vinden?’, hoor 
je vaak zeggen. Terwijl kunst juist nieuwe 
plekken nodig heeft, waar je in alle vrijheid 
kunt experimenteren – los van de markt-
werking in de traditionele cultuursector. 
Wanneer ik terugkijk op mijn parcours, zie 
ik de kansen die ik kreeg door op het juiste 
moment de juiste mensen te ontmoeten. 
Ik kreeg de mogelijkheden om mij artistiek 
te ontplooien van danser-performer naar 
beeldend kunstenaar. Vandaag liggen die 
kansen veel minder voor het grijpen, er 
wordt gesnoeid in budgetten en onze cultuur verarmt. Er ontstaan 
wel nieuwe initiatieven, maar die raken snel uitgeput door gebrek 
aan ondersteuning. Gelukkig zijn er nog plaatsen die wél moge-
lijkheden bieden. Plaatsen zoals Gent bijvoorbeeld.”

Je vond hier in Gent een plek voor je atelier.
“Gent is al bijna 25 jaar mijn thuishaven. Begin jaren ‘90 was ik als 
jonge artiest betrokken bij het kunstencentrum Victoria en daar 
zag Hans Martens – de toenmalige directeur van cultuurcentrum 
Caermersklooster – mij aan het werk. Even later kreeg ik carte 
blanche voor een project in zijn centrum en zo is de bal aan het 
rollen gegaan. Sindsdien werk ik van project tot project. Onlangs 
kwam de brandweerkazerne hier in de wijk Moscou-Vogelhoek 
leeg te staan. Ik zocht een nieuw atelier en de stad Gent zocht een 
nieuwe, tijdelijke invulling voor de gebouwen. Dus sloten we een 
overeenkomst voor een jaar en SANTO was geboren. Interessant 

aan het SANTO-project is dat er geen 
dichtgetimmerd beleidsplan aan de basis 
ligt. Integendeel, mijn atelier is een gast-
vrije plek die spontaniteit toelaat en de 
vrijheid geeft om iets organisch te laten 
groeien. Noem mijn aanpak gerust strate-
gische traagheid, want ik laat ideeën lang 
rijpen – en omdat mijn werk zo gevarieerd 
is, kan ik mij die luxe permitteren. Ik werk 
een idee uit in mijn hoofd en laat het dan 
een tijdje rusten, terwijl ik met een ander 
project of initiatief bezig ben. Daarna pik 
ik de draad weer op en bouw ik verder. Die 
aanpak staat haaks op onze maatschappij 
waarin snelheid en efficiëntie bijna heilig 
verklaard worden. Als kunstenaar daar-
entegen heb ik de mogelijkheid om aan te 
tonen dat werken ook anders gedefinieerd 
kan worden. Alleen is onze maatschappij 
niet voor die vrijheid gemaakt. De finan-
ciële situatie van veel kunstenaars is dan 
ook een ramp.”

In jouw woorden schuilt toch een 
maatschappelijke betrokkenheid?
“Vanzelfsprekend sta ik in de wereld. 
Neem bijvoorbeeld mijn SANTO-project 

hier in Gent. Dat atelier heeft niet alleen een artistieke functie, 
het moet ook een ontmoetingsplaats worden voor de mensen uit 
de wijk. Die kruisbestuiving vind ik een enorme verrijking, maar 
tegelijk blijft het artistieke de rode draad in mijn verhaal. Ik ben in 
de eerste plaats kunstenaar en wil kunstenaar blijven. Politiek vind 
ik wel heel belangrijk, maar het is een wereld die veel te ver van 
mij afstaat. Ik denk dat de afstand tussen politiek en de rest van 
de maatschappij sowieso te groot is. Als kunstenaar heb ik meer 
maatschappelijke invloed dan wanneer ik mij politiek zou engage-
ren en toch wil ik met mijn werk geen commentaar op de samenle-
ving geven. Ik projecteer de vragen die ik me stel vooral op mezelf 
en zoek daarbij altijd naar nieuwe perspectieven en invalshoeken. 
Hoe verleg ik mijn grens? Die vraag brandt als een waakvlam in 
mij. Het antwoord vind ik door alles rondom mij in vraag te stellen. 
Misschien is dat wel de grootste les die ik heb voor onze samenle-
ving: ook wat voor de hand ligt, moet je in vraag durven te stellen.”

KUNSTENAAR 
IN GENT
Ben Benaouisse (1971) werd geboren in Wallonië waar 
hij ook zijn jeugdjaren doorbracht. In 1993 trok hij naar 
Gent om als danser-performer aan de slag te gaan bij 
kunstencentrum Victoria – nu bekend onder de naam 
CAMPO. Sindsdien werkt hij in binnen- en buitenland, 
met Gent als vaste uitvalsbasis. In februari geeft hij een 
performance tijdens het congres van ABVV-Metaal. 

Mijn atelier 
heeft niet  alleen 

een  artistieke 
functie, het 

moet ook een 
ontmoetings
plaats worden 

voor de mensen 
uit de wijk.
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DEMOGRAFISCHE 
GEGEVENS

geslacht

leeftijd

83%

17%

Conclusie: 
De enquête werd bijna alleen 
maar door mannen ingevuld. 
Slechts 16,5% van de deelne-
mers waren vrouwen. 
Representeren deze cijfers de 
verhouding man-vrouw op de 
werkvloer in de metaalsector?

Conclusie: 
De leeftijd van de respondenten ligt beduidend 
hoog. Bijna ¾ is ouder dan 40 jaar. Slechts 10% 
is tussen de 21-30 jaar en nog geen 20% is 
tussen 31-40 jaar. Dit kan erop duiden dat de 
vakbond nog meer moet inzetten op de jonge 
medewerkers.

vrouw

man

0,5%
9%

19%

71,5%

<21
jaar

2130
jaar

3140
jaar

>40
jaar

JULLIE MENING OVER . . .

De afgelopen maanden hebben jullie 
uitgebreid deelgenomen aan onze 
enquêtes naar aanleiding van het congres. 
De vragen gingen over arbeidsorganisatie, 
opleidingen, privacy, het internet, maar 
ook controles op het werk. Topics die 
ook tijdens het congres uitgebreid aan 
bod zullen komen. We delen hier al de 
belangrijkste resultaten met jullie.

DE RESULTATEN VAN ONZE ENQUÊTES OP EEN RIJTJE GEZET
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ARBEIDSORGANISATIE WERKPUNTEN

OPLEIDING

17%
NEE

73%
JA

10%
WEET HET NIET

Bestaat er een 
opleidingsplan of 

opleidingsbeleid in 
bedrijf? 

Voldoet de opleiding aan 
de opleidingsbehoeften 

van de arbeiders? 

8%
JA

28%
BIJNA

44%
DEELS

20%
NEE

In welke mate ervaren arbeiders 
stress op het werk?

45%
Veel stress, 

afgewisseld met 
korte stressvrije 

periodes

33%
Draaglijke stress, 

afgewisseld 
met stressvrije 

periodes

6%
Meestal stressvrije 

periodes, 
afgewisseld met 
stressmomenten 
op regelmatige 

en voorziene 
tijdstippen

16%
Uitermate veel 

stress, nooit rustige 
periodes

45%
Veel stress, 

afgewisseld met 
korte stressvrije 

periodes

33%
Draaglijke stress, 

afgewisseld 
met stressvrije 

periodes

6%
Meestal stressvrije 

periodes, 
afgewisseld met 
stressmomenten 
op regelmatige 

en voorziene 
tijdstippen

16%
Uitermate veel 

stress, nooit rustige 
periodes

Hoge werkdruk

35%
PRIORITEIT 
NUMMER 1
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(SOCIALE) INNOVATIE

TOEKOMST

CONTROLE
WERKUREN

Investeert bedrijf in innovatie 
en hoogtechnologische 

productiemethoden of machines?

Investeert jouw bedrijf 
in sociale innovatie?

Conclusie: 
60% vindt dat hun bedrijf 
investeert in het ontwikkelen 
van innovatieve en hoog-
technologische producten. 
Slechts 25% vindt dat het 
bedrijf hier niet in inves-
teert. Volgens de enquête 
investeren ze niet alleen 
in producten maar ook in 
innovatieve productieme-
thoden en machines (61%). 
Bij sociale innovatie zijn de 
cijfers anders. Hier vindt dan 
weer bijna 60% dat het be-
drijf niet investeert in sociale 
innovatie. Het zijn eigenlijk 
de omgekeerde cijfers van 
de investeringen in machi-
nes en producten. Sociale 
innovatie scoort slechts 30%. 

10%
WEET 
NIET 13%

WEET 
NIET

61%
JA

34%
JA

49%
JA

48%
NEE

3%
WEET 
NIET

23%
NEE

43%
MIN OF MEER

29%
JA

29%
NEE 58%

NEE

29%
NEE

Het bedrijf denkt na over en is 
bezig met de uitdagingen van 

de toekomst (arbeidsorganisatie, 
milieu, opleiding, werkbaar werk … 

Is er controle bij het 
binnen- en buitenkomen 

van het bedrijf? 
34%

JA

23%

43%
MIN OF MEER

30



CONTROLE
WERKPRESTATIES

62%
JA

32%
NEE

6%
WEET NIET

Is er camerabewaking 
op het werk?

Heb jij de privacy-instellingen 
van je sociale media  bekeken 

en aangepast? 

Wordt het internetgebruik 
op het werk gecontroleerd? 

INTERNET 
PRIVACY

Ben je actief op 
sociale media? 

66%
JA

28%
NEE

6%
WEET 
NIET

INTERNET 
CONTROLE

43%
JA

27%
NEE

30%
WEET 
NIET

57%
JA 14%

NEE

29%
WEET 
NIET

Geldt er een 
‘internetpolicy’ op 

bedrijfsniveau? 

82%
JA

17%
NEE

1%
WEET NIET

JE KUNT DE VOLLEDIGE 
ENQUÊTERESULTATEN 

DOWNLOADEN VIA 
BIT.LY/ABVVMETAALENQUÊTE
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Op het ABVV-Metaal-congres in Ieper 
zal Laura van Dolron als stand-up 
filosofe optreden en daar zijn we 
bijzonder trots op. Want Laura van 
Dolron (geboren in Rotterdam in 
1976) spreekt zich op het podium uit 
als idealist. Zij maakt geen theater 
over een betere wereld, maar maakt 
een betere wereld in het theater. 
Met het publiek als haar tegenspeler 
verwondert Laura zich en maakt ze zich 
boos over het onrecht in de wereld. Dit 
alles met lichtheid en humor, waarbij 
ze ook zichzelf kritisch beschouwt. 
Laura zoekt naar de universele waarde 
van haar persoonlijke verhaal en 
naar haar persoonlijke verhouding 
tot maatschappelijke en politieke 
ontwikkelingen. Zij zoekt naar wat er 
mooi is en naar wat er beter kan.

Deze uitgangspunten komen samen in 
Laura’s eigen genre: stand-up filosofie. 
Zij staat als zichzelf op het podium en 
voert een gesprek met het publiek. 
Een gesprek dat zowel humoristisch 
als filosofisch is. Zij doet wat een 
comedian doet, maar dan met meer 
poëzie en minder behoefte aan de 
lach. Zij doet wat schrijvers doen, maar 
schrijft sprekend en spreekt schrijvend. 
Zij doet wat theatermakers doen, maar 
dan zonder rol, zonder illusie.

THEATER IS 
EEN PLEK OM 
OPRECHT TE 
ZIJN 
LAURA VAN DOLRON

Bron: lauravandolron.com
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Als er een terroristische 
aanslag werd gepleegd, dan 
stond er drie dagen later in de 
krant: ‘Onze waarden worden 
aangevallen. Onze identiteit 
wordt bedreigd.’ Ik ben dan 
altijd treurig over de aanslagen 
en de slachtoffers, maar ook 
een beetje blij omdat ik denk: 
Jippie, we hebben dus waarden 
en een identiteit, dat had ik 
helemaal niet door! 

Maar daarna vraag ik mezelf 
af: wat zijn die waarden en wat 
is die identiteit? Daar zou ik 
dan geen antwoord op kunnen 
geven, al zou iemand een pis-
tool op mijn hoofd zetten. In mijn verbeelding kloppen 
aan de ene kant terroristen op onze deur, die ons 
confronteren met die wij-vraag… Of nee, die kloppen 
niet. Die blazen de deur gewoon op. Aan de andere 
kant kloppen er ook mensen aan. Die kloppen wel. Ze 
kloppen misschien dwingend, maar ze kloppen. Dat 
zijn de vluchtelingen. En die confronteren ons ook met 
de vraag wie wij zijn. Want als we ze binnenlaten, dan 
moeten ze integreren. Maar waarin, vraag ik me vaak 
af. Het lijkt me moeilijk om je aan te passen in een 
land waarin iedereen een hekel heeft aan zichzelf en 
aan dat land, want als je je daaraan aanpast, dan heb 
je ook een hekel aan dat land, maar dat mag niet. 

Misschien is dat wie wij zijn, of misschien moeten ze 
zich aanpassen aan mensen die geen ‘Welkom’ zeggen 
als andere mensen om hulp komen vragen. Misschien 
is dat waar wij voor staan.

Wij gaat gepaard met trompetgeschal en vuurwerk, 
maar er hangt ook modder aan van de loopgraven en 
vuil van voetjes van kinderen die dakloos zijn. Wij. Er 
brandt een warm lichtje, er zoemen bijen omheen, 
maar er staat ook een hek dat dichtklapt. Afhankelijk 
van aan welke kant je staat, klinkt dat geluid afschu-
welijk of geruststellend. Er is spruitjeslucht en frietvet, 
er zijn klamme dekens en oude dozen waar mensen 
in wonen. Er is voetbalgekte en kinderporno, het is er 
veilig en veel te groot, het is er benauwd en ijzig koud.

Wij is een gebalde vuist, een bebloede baby, een wit 
laken over een lijk of een tafel met kaarsen en hele, 
hele dure wijn. Wij zijn heel veel mensen die heel veel 
op elkaar lijken en een beetje van elkaar verschillen, 
en in het feit dat we alleen maar letten op die verschil-
len, lijken we ook heel veel op elkaar. 

Ik denk dat als het oorlog is, het geschreeuw overal 
om je heen is. Dus wil je vluchten van die plek. Maar 
in landen waar het vrede is, lijkt het of de schreeuw 
naar binnen slaat. Die schreeuw is ín je, dus als je wilt 

vluchten voor die schreeuw, 
moet je vluchten voor jezelf. 

Dat doen wij dus ook de hele 
tijd. Wij vluchten veel en vaak. 
In tv, in suiker, in series, in 
Facebook, in meningen, in 
feiten, in woede, in angst ... In 
schaamte. Ik zat laatst in de 
bus in Antwerpen en toen zag 
ik in bushokjes posters van 
slapende mensen. Ze zaten te-
gen de ruit van de bus en tram 
geplakt en zagen er grauw en 
ongelukkig uit. Ik dacht waar 
kan dit nu reclame voor zijn?

Het was reclame voor een 
nieuwe app die je wakker maakt als je bij je halte 
komt, waardoor je lekker kon blijven slapen. Niet 
meer, nooit meer hoeft te kijken naar de wereld om 
je heen. Dat is wat er verkocht wordt: allerlei manie-
ren om te vluchten, om niet te hoeven kijken, niet te 
hoeven beseffen dat ‘mens zijn’ wakker blijven is, en 
zelf bepalen waar je uitstapt ... op basis van wat je ziet 
en voelt.

Vluchten. Wij zijn er goed in en de markt draait erop. 
Wij willen vluchten voor pijn, voor ouder worden, voor 
de dood. Ik snap eigenlijk niet dat wij niet meer affi-
niteit hebben met vluchtelingen omdat we zelf zulke 
topvluchters zijn. Wij hebben misschien een vluch-
telingenprobleem, maar wij hebben ook zeker een 
vluchtprobleem. Misschien zijn we stiekem jaloers op 
vluchtelingen, omdat we denken: ‘ja ik wil ook vluch-
ten, maar jij kon lekker kilometers maken’. 

We zetten een muur om een land waar we zelf doodon-
gelukkig zijn. Integreer daar maar eens in.

Jippie, 
we hebben dus 
waarden en een 

identiteit, dat 
had ik helemaal 

niet door! 

Ontwerp cover boek: Martijn van der RietOntwerp cover boek: Martijn van der Riet



Duracell en 
ABVVMetaal 

laden zich 
op voor 

industrie 4.0.

ONZE DELEGEES AAN DE 
SLAG MET INDUSTRIE 4.0

De afgelopen maanden trok onze reporter Wim Careel door het land om met ABVV-Metaal-
delegees of andere stakeholders te praten over Industrie 4.0 en wat dit voor hun bedrijf, 
organisatie en werk betekent. We zetten voor jullie de strafste quotes op een rijtje. Wil je 
graag de volledige interviews lezen, kijk dan zeker op onze website voor alle publicaties.

1
BATTERIJFABRIEK DURACELL GAAT 

VOLUIT VOOR INDUSTRIE 4.0

Rudy Van Dyck - onze hoofdafgevaardigde op Duracell - is alvast 
positief: “Het is een goed teken dat er zoveel geïnvesteerd wordt 

in digitalisering. Wij zijn ervan overtuigd dat onze concurrentiepo-
sitie hierdoor zal versterken. Je hebt trouwens ook geen andere 

keus. Als je ziet hoe snel de dingen vandaag veranderen, dan moet 
je zorgen dat je mee bent. Het aan boord houden van onze oudere 

collega’s mensen is één van onze grootste uitdagingen en daar 
besteden we veel aandacht aan.”

Lees het volledige interview in 
De Nieuwe Werker van 18 januari 2018 (nr. 1):
www.abvv.be/-/de-nieuwe-werker-nr-1-2018

2
MC SYNCRO OVER DE MOGELIJKHEDEN 
EN UITDAGINGEN VAN INDUSTRIE 4.0:

“ALS HIER MORGEN EEN ROBOT STAAT, ZAL DAT GEEN 
DONDERSLAG BIJ HELDERE HEMEL ZIJN”

Jurgen Van Heygen: “Als de automatisering het werk gemakkelijker 
kan maken én als we zouden kunnen blijven werken met dezelfde 

mensen, dan zou dat perfect zijn.”

Marc Staelens, gewestelijk secretaris Oost-Vlaanderen: Wij weten 
wat er op ons af komt. En als hier bij MC SYNCRO morgen een robot 

staat, zal dat geen donderslag bij heldere hemel zijn. We moeten 
de mensen voorbereiden op de grote maatschappelijke verande-

ringen die op komst zijn. En als bedrijf moet je mee veranderen. Er 
zullen meer robots komen in onze industrie. Hopelijk zorgt dat voor 

productiviteitsstijgingen en kunnen we meer volume draaien. De 
tewerkstelling hoeft niet per definitie af te nemen.” 

Lees het volledige interview in ons e-book over  
Industrie 4.0: bit.ly/ebookindustrie4-0
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Het team bepaalt 
dus zelf op welke 

manier ze hun 
doelstellingen 

bereiken. 

3
Metaalbedrijf LVD: “Aan elke machine staat nu een com-

puter en een arbeider die de computer bedient.”

Nico Ghillemyn: “De technologie gaat razendsnel vooruit. Aan elke 
machine staat nu een computer en een arbeider die de computer 

bedient. Vroeger moest er veel meer met de hand gemonteerd 
worden of moesten er manueel stukken toegevoegd worden. Van-

daag is dat allemaal met de computer. Ook het magazijn is volledig 
geautomatiseerd. Dat is al tien jaar zo, maar de capaciteit en de 

snelheid ervan ligt vandaag veel hoger.”  

Véronique Rogiers: “Er is een grote nood aan technisch geschool-
de arbeidskrachten en het onderwijs moet daar sterk op inzet-
ten. Maar ook het sectorale opleidingsbeleid is zeer belangrijk. 
Lagergeschoolden moeten zoveel mogelijk om- en bijgeschoold 

worden. Ik stel echter vast dat veel bedrijven te weinig investeren 
in opleiding. Vaak worden enkel de verplichte opleidingen gegeven 
en dan stopt het. Nochtans is regelmatige opleiding en bijscholing 

een belangrijk aspect van werkbaar werk.”

Lees het volledige interview in ons e-book over 
Industrie 4.0: bit.ly/ebookindustrie4-0

4
Zelfsturende teams op Niko: 

op weg naar een echte ‘factory of the future’?

Frank Van Dorsselaer: “In 2015 is NIKO gestart met zelfsturende 
teams. En het kadert in een ruimer verhaal: dat van de vierde in-
dustriële revolutie en de noodzaak om hierop te anticiperen. Niko 
wil innovatiever en competitiever worden. Het bedrijf wil binnen 

enkele jaren haar omzet enorm verhogen. De zelfsturende teams 
staan in het teken hiervan.”

Athena Baert: “Als vakbond moeten we hier zeker goed over 
nadenken, zowel over de positieve als de negatieve aspecten. In 
de toekomst zouden we bijvoorbeeld onze uren flexibeler mogen 
opnemen, zolang het werk maar  af is tegen vrijdag . Dat is goed, 
maar het moet wel allemaal goed geregeld worden. Ook de werk-
druk is iets waar we goed op letten. Momenteel is heel druk. Dat is 

goed, maar het moet wel werkbaar blijven.”     

Lees het volledige interview in ons e-book over
 Industrie 4.0: bit.ly/ebookindustrie4-0

Lees het volledige interview in ons e-book over 
Industrie 4.0: bit.ly/ebookindustrie4-0
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De robots zijn overal bij Audi Vorst. Alleen 
al in de carrosserie-afdeling zijn er 514 aan 
het werk. Eentje springt wel uit de band: 
Walt aka ‘Baby Geert’ bij de arbeiders, 
naar de man die er vele uren aan sleutelde 
om de software op punt te stellen. Robots 
zijn al langer een alledaags verschijnsel 
in de automobielindustrie. Iedereen kent 
de beelden van krachtige robotarmen die 
loodzware onderdelen met sprekend gemak 
tillen, rondzwaaien en manipuleren. Maar 
net daarom worden robots doorgaans 
zorgvuldig afgeschermd van mensen om 
ongelukken te vermijden. Walt is anders: 
hij is een ‘cobot’, een ‘collaboratieve’ of 
samenwerkende robot. Cobots werken zij 
aan zij met arbeiders en reageren op hun 
aanwezigheid. 

Bij Audi heeft men in het kader van het 
‘ClaXon’ -project onderzocht hoe mensen 
kunnen samenwerken met de nieuwste 
generatie industriële robots in dezelfde 

ruimte. Daarbij kwamen uiteraard een 
aantal technische aspecten aan bod, maar 
wat het project uniek maakte, was de so-
ciaal-menselijke kant: hoe willen mensen 
concreet ondersteund worden door robots? 
En hoe zouden fabrieken er uitzien wanneer 
robots en arbeiders echt met elkaar konden 
communiceren, als met andere woorden 
het probleemoplossend vermogen van de 
arbeiders wordt gecombineerd met de 
kracht en de precisie van de robots? 

Onderzoekscoördinator An Jacobs van de 
Vrije Universiteit Brussel licht deze uitda-
ging toe: “De voorbije twee jaar bekeken 
we samen met onze partners aan welke 
technische voorwaarden een ‘cobot’ moet 
voldoen om op een veilige manier tussen 
mensen te kunnen functioneren, zonder 
daarbij aan precisie in te boeten. Maar ook 
kennisoverdracht en communicatie tussen 
mens en robot waren belangrijke speer-
punten.” 

OVER MENSEN  
EN ROBOTS

Wat het project 
uniek maakte, 

was de sociaal
menselijke 

kant: hoe willen 
mensen concreet 

ondersteund 
worden door 

robots?
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De cobot werd uitgerust met verschillende 
sensoren, zoals warmtesensoren en diepte- 
en kleurencamera’s waardoor hij de opera-
toren rond zich, en zijn ruimere omgeving, 
in detail kan observeren. Dankzij techno-
logie die gebaseerd is op ‘deep learning’, 
aangeleverd door Robovision, is deze cobot 
in staat om de gezichten te herkennen 
van de arbeiders met wie hij samenwerkt. 
De arbeiders kunnen hem trouwens door 
middel van handgebaren makkelijk en 
snel instructies geven, aangepast aan 
het automodel dat er op dat ogenblik op 
de productielijn aankomt. De cobot heeft 
bovendien ook een eigen gezicht dat hij 
gebruikt om met de arbeiders te communi-
ceren. Bijvoorbeeld om duidelijk te maken 
dat hij een instructie begrepen heeft. “Het 
ingenieuze aan deep learning is dat de 
robots zelf de werkelijkheid interpreteren 
en kiezen wat belangrijk is, dit is niet langer 
een taak van de software-ingenieur, dit zal 
voor een enorme omwenteling zorgen”, 
aldus Jonathan Berte, CEO van Robovision. 
Binnen het project werd ook technologie 
ontwikkeld die operatoren de mogelijkheid 
geeft om een complexe taak te demonstre-
ren, waarna die taak op een flexibele manier 
door een cobot kan worden uitgevoerd. 

Maar wat betekent de inzet van ‘robot-col-
lega’s’ nu precies op sociaal vlak? De 
onderzoekers peilden hiervoor systematisch 

naar de verwachtingen en verzuchtingen bij 
de arbeiders. An Jacobs verduidelijkt: “In de 
eerste plaats is het belangrijk te beseffen 
dat – de voorbije twintig, dertig jaar – de 
introductie van robots in de industrie steeds 
gepaard ging met banenverlies. Dus toen 
we bij de start van het ClaXon-project bij de 

Audi-arbeiders polsten naar hun houding 
ten opzichte van cobots, was de eerste 
reactie: die robots gaan onze job afnemen. 
Maar die bezorgdheid zagen we stilaan 
verdwijnen van zodra we samen met hen 
begonnen te onderzoeken hoe ze wél door 
machines ondersteund zouden willen wor-
den. Met zo’n manier van denken – waarbij 
de nadruk werd gelegd op ‘werkbaar werk’ 
en het verlichten van hun takenpakket, in 
plaats van het vervangen van menselijke 
arbeidskrachten – waren ze nog niet eerder 
geconfronteerd. Ze merkten dat hun opinie, 
hun creativiteit, er wel degelijk toe deed – 
en dat maakte echt wel een verschil!”

Het ClaXon-project bevestigde dat het actief 
betrekken – het laten participeren – van 
werknemers cruciaal is om (technologi-
sche) vernieuwing te doen lukken.

En dat is een besluit waarin we ons vol-
ledig kunnen vinden, en waaraan we ook 
wat meer algemene conclusies kunnen 
vastknopen. Want te vaak wordt over tech-
nologie gepraat alsof die van een andere 

planeet komt en zojuist op aarde is beland. 
“De ontwikkeling van de technologie hangt 
niet alleen af van technologische mogelijk-
heden en economische belangen, maar ook 
van de keuzes van ingenieurs, regeringen, 
bedrijven, werknemers, vakbonden en con-
sumenten. ” Veel mensen vragen zich af of 

Het 
sleutelbegrip is 

complementariteit: 
mensen met 

robotica laten 
samenwerken 

en productiever 
 maken, in plaats 

van zoveel 
mogelijk werk 

door robots laten 
overnemen.
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de robots hun banen gaan opeten. Misschien 
is dat wel de verkeerde vraag, want ze 
veronderstelt dat we machteloos zijn om de 
gevolgen van technologische veranderingen 
voor werkende mensen vorm te geven. Een 
solidaire robotagenda moet meer omvatten 
dan onderwijsbeleid voor de vaardighe-
den van de eenentwintigste eeuw, sociaal 
beleid voor mensen die hun werk misschien 
kwijtraken door robotica, en wet- en regel-
geving om ruimte te bieden aan zelfrijdende 
auto’s, drones en andere toepassingen. Het 

sleutelbegrip hierbij is complementariteit: 
mensen met robotica laten samenwerken 
en productiever maken, in plaats van zoveel 
mogelijk werk door robots laten overne-
men. Menselijke arbeid wordt meestal niet 
helemaal vervangen door nieuwe toepassin-
gen van informatietechnologie en robotica, 
maar daardoor aangevuld, en de belangrijke 
beslissingen en oordelen worden nog steeds 
aan mensen overgelaten. 

Een manier om de complementariteit te 
bevorderen is om toepassingen in een 
proces van co-creatie te ontwikkelen, 
waarin naast technici en ontwikkelaars 
ook potentiële gebruikers en afnemers 
meedenken vanaf het begin. De neiging is 
groot om technologie aan de deskundigen 
over te laten, maar dan krijgen we een 
‘technologie-eerst-benadering’, die zich 
weinig om mensen bekommert. We moeten 
kiezen voor een mensgerichte automatise-
ring, waarbij de sterke kanten van mensen 
en machines gecombineerd worden. En in 
plaats van steeds de vraag te stellen welke 
taken in de toekomst overgenomen kunnen 
worden door robots, is het wellicht zinvoller 
te vragen wat taken en activiteiten zijn die 
alleen mensen kunnen doen - creativiteit, 
interpersoonlijke vaardigheden en fysieke 
behendigheid bijvoorbeeld - en taken waar-
van mensen willen dat een mens ze verricht 
en niet robots, zelfs als die dat ook zouden 
kunnen.

Voor de kwaliteit van arbeid is belangrijk in 
hoeverre mensen invloed hebben op hun 
eigen taken. Ofwel: voelen ze zich eigenaar 
van hun werk? Een cruciale vraag voor 
de komende tijd zou dan ook moeten zijn: 
draagt robotisering bij aan ‘eigenaarschap’ 
of verkleint ze die? 

Het is nodig om meer kennis te verzamelen 
en te monitoren wat de gevolgen kunnen 
zijn van robotisering voor het eigenaarschap 
van mensen van hun werk. Daarin is een rol 
weggelegd voor wetenschap en onderzoek, 
maar ook voor overheid en sociale partners. 
Robert Went, een van de auteurs van het 
rapport De robot de baas vat de uitdaging 
samen: “Behandel mensen niet als robots 
en laat robots ervoor zorgen dat mensen 
hun werk beter kunnen doen. Laat de 
mensen baas blijven over hun eigen werk en 
over de robot. Dan voelen ze zich het geluk-
kigst en zijn ze het productiefst. De techniek 
is er voor de mens en niet andersom.”

En zo heeft Walt de cobot ons helemaal van 
de fabriekshal van Audi Vorst naar de inhoud 
van een progressieve agenda voor de roboti-
sering van de eenentwintigste eeuw geleid. 

Thanks, Walt!

Maak kennis met Walt, zijn makers en 
collega’s: youtu.be/pTN4GCeW57k 

En voor wie wat meer tijd heeft: 
vimeo.com/210892103 

Een cruciale 
vraag voor de 

komende tijd zou 
dan ook moeten 

zijn: draagt 
robotisering 

bij aan 
‘eigenaarschap’ of 
verkleint ze die? 
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Een mens die in 1500 leefde, zou niet 
veel verschil merken mocht hij plots 1000 
jaar terug in de tijd geworpen worden, 
zeker op technologisch vlak. Dat veran-
derde halfweg de achttiende eeuw, toen  
met de industriële revolutie het machine-
tijdperk zijn intrede deed. Hierdoor kon 
de mens zijn beperkte spierkracht vele 
keren overstijgen. Met de komst van de 
computer ging de mens zichzelf ook in 
cognitieve processen overstijgen. Robots 
deden hun intrede vanaf de jaren vijftig 
als machines die zware en routineuze ta-
ken overnamen in productieomgevingen. 
De echte verandering vandaag bestaat 
eruit dat de robots slim zijn geworden en 
hun natuurlijke leefomgeving, de fabriek, 
beginnen te verlaten. Robots kunnen nu 
handelingen verrichten die tot nu toe 
exclusief menselijke competenties ver-
eisten: complexe manuele en intellectue-
le vaardigheden, sociale vaardigheden en 
omgevingsbewustzijn. En via het Internet 
der Dingen kunnen niet alleen mensen 
met mensen, maar ook mensen met ma-
chines en machines onderling communi-
ceren. Als er één bezorgdheid is over de 
komst van de robots is het wel dat ze ons 
werk zullen afnemen. En daarbij komt 
nog de vrees dat ze wat te veel  beginnen 
te kunnen, dat ze niet alleen het vuile 

werk, maar al het werk gaan opknappen. 
Optimisten verwijzen naar het verleden, 
waar eerdere automatisering net meer 
jobs opleverde. Maar andere stemmen 
zeggen dat het deze keer toch een beetje 
anders is. Dat ligt aan de kenmerken van 
de digitale technologieën. Natuurlijk, ook 
mechanische automatisering vervangt 
meerdere werknemers, maar voor elke 
gebruiker moet wel een nieuwe machine 
geproduceerd worden. Dat vergt enorme 
investeringen en zorgt voor extra jobs. 
Robotisering van kennisarbeid, artificiële 
intelligentie en data-gedreven toepas-
singen maken het daarentegen mogelijk 
grote winsten te boeken met relatief min-
der investeringen en arbeid. 

Hebben we de robots echt nodig? Zijn ze 
onze vriend of vijand? Kunnen we ze wel 
vertrouwen? De toekomst zal het uitwij-
zen, maar ondertussen doen we er goed 
aan de uitspraak van schrijver Arthur C. 
Clarke te overwegen:’ Als het gaat om 
technologie, dan overschatten de meeste  
mensen haar op de korte termijn, en 
onderschatten haar op de lange termijn.’ 
De huishoudrobot die thuis alle klussen 
opknapt is nog ver weg, maar de zelfrij-
dende auto staat bijna voor de deur.

DE ROBOTS KOMEN 
(MAAR DAT DOEN ZE 
EIGENLIJK AL LANG)*

*gebaseerd op: Jochanan Eynikel, Robot aan het stuur: over de ethiek van techniek. 
Lannoo Campus, 2017

CAROLINE 
COPERS

secretaris Vlaamse 
Intergewestelijke

“Transitie heeft verregaande 
gevolgen. Hoe gaan de jobs van 

de toekomst er uitzien? Wat 
met opleidingen? Syndicale 
dienstverlening, bewegings-
werk en actie zal van vorm 

veranderen ... Meer digitaal, tot 
en met een ‘digitaal piket’ of 

een brede digitale boycot-actie. 
Maar ook veel méér van mens 
tot mens, want niet iedereen is 

mee. Uitdagend!”

ROHNNY 
CHAMPAGNE

provinciaal voorzitter 
ABVV-Metaal 

Limburg

“Wij metallo’s zijn het onszelf 
én onze leden verplicht om na 
te denken over de toekomst. 

Veranderingen/transities zullen 
er niet komen wanneer wij 

wachten op anderen of op een 
‘volgende keer misschien’! Ver-
andering is de wet van het le-

ven. Diegenen die alleen kijken 
naar het verleden of het heden, 
zullen zeker de toekomst mis-
sen! Wij zijn diegenen waarop 
wij hebben gewacht. Wij zijn 
de verandering die we zoe-

ken en SAMEN maken WIJ de 
toekomst.”
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Het productie- en consumptiemodel dat al 
deze beloftevolle technologische ontwik-
kelingen mogelijk heeft gemaakt, botst 
tegelijkertijd ook op zijn limieten. Ons eco-
nomisch model gaat er sinds de vorige in-
dustriële revolutie van uit dat hulpbronnen 
in overvloed beschikbaar zijn, gemakkelijk 
te verkrijgen zijn en goedkoop kunnen 
worden weggegooid. Een onhoudbaar 
model dat dringend moet worden herzien. 
Laat dat net de betrachting zijn van het 
model van de kringloopeconomie. Kringlo-
pen sluiten met maximaal behoud van de 
waarde van producten en materialen. De 
vraag is dan ook: hoe kan de digitalisering 
hiertoe bijdragen?

De mogelijkheden van het Internet der 
Dingen bij het sluiten van de materia-
lenkringloop berusten op drie types van 
kennis: over de locatie, de toestand en 
de beschikbaarheid van hulpbronnen. Dit 
biedt nieuwe perspectieven voor de verlen-
ging van de levenscyclus en de verhoging 
van de gebruiksintensiteit van producten, 
en op het behoud en de hernieuwing van 
natuurlijk kapitaal. Voor veel bedrijven is 
dit al big business gebleken en de evolutie 
zet zich voort. 

Heel wat van deze nieuwe toepassin-
gen zijn ‘disruptieve innovaties’. Dat zijn 
doorbraken die een consument of markt op 
een nieuwe manier bedienen. Ze leveren 

soms wel jobs op (welke?), maar bedreigen 
ook bestaande jobs; ze herverkavelen ook 
verschillende industrieën en bedreigen 
sectoren. Digitalisering + circulaire eco-
nomie is dus niet noodzakelijk gelijk aan 
sociale rechtvaardigheid!

Want dit is een verhaal vol tegenstrijdighe-
den. De ‘mainstream’ publicaties over de 
circulaire economie spiegelen ons graag 
een wereld voor waarin slimme onderne-
mers de kansen op overvloedige winsten 
maar voor het rapen hebben, als ze maar 
tijdig genoeg inspelen op de ‘opportunitei-
ten’: People + Planet + Profit! 

We leven in het tijdperk van de denkende machine. Via het Internet der Dingen kunnen 
niet alleen mensen met mensen, maar ook mensen met machines en machines onderling 
communiceren. We spreken van hyperconnectiviteit. Het aantal ‘intelligente’ apparaten 
neemt pijlsnel toe. Daarnaast breidt het internet zich door dergelijke slimme apparaten 

flink uit: het krijgt als het ware ‘zintuigen’ (sensoren) en ‘handen en voeten’ (actuatoren), 
waardoor zogenaamde ‘cyber-fysische systemen’ ontstaan. 

INDUSTRIE 4.0 
GAAT CIRCULAIR. 

MAAR LEIDT DAT OOK TOT EEN DUURZAME 
ONTWIKKELING?
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FRANK 
MOREELS 

voorzitter BTB 

“Transitie, disruptie, block-
chain ... het zijn dure woorden 
die vaak een goedkope sociale 

lading dekken. Nochtans is 
dit geen fatalisme. Alsof het 

onmogelijk zou zijn om te 
innoveren zonder respect voor 

werknemers ...  Laat dat de 
‘disruptieve’ bijdrage zijn die 
wij als vakbond leveren: de 

mens centraal stellen, niet de 
winst.  Dat doen we niet door 

verandering te bestrijden, maar 
door ze naar onze hand te 

zetten.”

DENIS 
DE 

MEULEMEESTER

provinciaal 
secretaris Federatie 

Metaalindustrie 
Vlaams-Brabant

“De vakbond moet zich terug 
op zijn kerntaak richten: 

verdedigen van de individuele 
en collectieve belangen van de 
werknemers. Voor de werkne-
mers uit de industriële secto-
ren is hierbij één gezamenlijke 

syndicale structuur aange-
wezen, naar analogie met de 

internationale samenbundeling 
in IndustriALL.”  

De realiteit is minder rooskleurig. Zo 
woedt er een wereldwijde economische 
oorlog met als inzet niets minder dan de 
toe-eigening van de natuur voor de winst. 
Hoe schaarser de grondstoffen, hoe meer 
deze oorlog zich toespitst. De prijs van 
metalen verdrievoudigde tussen 1999 en 
2006 (periode voor de financieel-economi-
sche crisis van 2008). Na de dip schoten de 
prijzen opnieuw de hoogte in. Nooit eerder 
kon zoveel geld geraapt worden met de 
ontginning van schaarse grondstoffen.

De reductie van elke maatschappelij-
ke kwestie tot een zaak van beperkte, 
individuele keuzes binnen het marktmo-
del, heeft in feite een antidemocratisch 

effect. Als we meer dan lippendienst willen 
bewijzen aan het streven naar duurza-
me ontwikkeling als sociaal-ecologische 
rechtvaardigheid, komt het erop aan 
beslissingen over belangrijke maatschap-
pelijke uitdagingen uit de economische 
privésfeer te halen, en ze democratisch te 
laten beslechten, los van de marktlogica en 
van private belangen. Pas dan kan het gi-
gantische potentieel van de technologische 
vooruitgang echt tot zijn recht komen.

Wil 
je nog meer 

lezen, Peter Bostyn 
schreef er een e-book 

over. 

Dat kun je downloaden 
via bit.ly/ebookduurzaam

circulair
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Ook de supermarkt om de hoek 
volgt wat je doet
Niet alleen grote bedrijven zoals Facebook, 
Google en Apple verzamelen en gebruiken 
je persoonlijke gegevens. Dat doen ook 
organisaties veel dichter bij huis. Zoals de 
supermarkt die e-mailadressen verzamelt 
voor haar nieuwsbrieven of je werkgever 
die jou kan volgen via het gps-systeem in 
je bedrijfswagen.

“Mensen zijn zich vaak niet bewust van alle 
gegevens die ze te grabbel gooien”, zegt 
Katia Segers, Vlaams parlementslid voor 
sp.a, in een interview voor het e-book. “We 
moeten iedereen wakker schudden, zodat 
we in de toekomst niet meer blind vinkjes 
aanklikken. We moeten bewust weten met 
wie we informatie delen.”

Nieuwe privacywetgeving vanaf 25 
mei 2018
Bestaat er dan geen wetgeving die je 
privacy beschermt? Toch wel. Maar de 
oude wetten zijn helemaal niet aangepast 
aan een samenleving waar iedereen via 

het internet verbonden is. Daarom treedt 
er op 25 mei 2018 een nieuwe Europese 
privacywet in werking. Willen bedrijven je 
persoonlijke gegevens bewaren, dan moet 
jij daar voortaan uitdrukkelijk je toestem-

ming voor geven. “Een belangrijke stap in 
de goede richting om mensen te bescher-
men”, vindt Katia Segers. “Al is er is één 
probleem: België is er niet klaar voor.”

In het nieuwe e-book over privacy laten 
we ook Willem Debeuckelaere, voorzitter 
van de federale Privacycommissie, aan het 
woord. Net zoals Katia houdt hij zijn adem 
in: “In principe is er in België voldoende 
wetgeving om onze privacy te beschermen. 
Maar big data staan daar haaks op, want 
daarmee verzamel je zoveel mogelijk data 
en zie je achteraf wel wat je ermee zult 
doen. De nieuwe wetgeving geeft daar 
onvoldoende antwoorden op.”

Onze vrijheid onder druk
Waarom ligt privacy jouw vakbond zo nauw 
aan het hart? In een wereld waar we per-
manent gevolgd en gecontroleerd worden, 
loert manipulatie om de hoek en wordt 
onze vrijheid als mens bedreigd. Terwijl 
ABVV-Metaal vindt dat jij op elk moment 
moet kunnen zijn wie je wilt.  

Als je online kleren shopt, staat Facebook even later vol advertenties voor kledingzaken. Je 
smartphone weet op elk moment waar je bent. En als je meedoet aan een wedstrijd, is de kans 

groot dat je opgezadeld zit met nieuwsbrieven van de organisator. Door online te zijn en apps te 
gebruiken laat je veel informatie achter. En die is goud waard voor bedrijven. Want zo adverteren 
ze nóg gerichter en persoonlijker. Maar hoe ver mogen bedrijven daarin gaan? Wanneer verandert 
het gemak van de digitalisering in een schending van je privacy? In ons ebook over privacy lees 

je er alles over.  

PRIVACY: 
WAT ALS WE ZELF EEN 

PRODUCT WORDEN?

Mensen zijn 
zich vaak 

niet bewust 
van alle 

gegevens die 
ze te grabbel 

gooien.
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Privacy speelt ook 
op de werkvloer: 
wat met camera’s 
of tracking via je 

prikkaart?

The right to be 
forgotten of het 

recht om vergeten 
te worden, wordt 
expliciet in de wet 

ingeschreven. 
Dat recht hadden 

we eigenlijk al, maar 
nu staat het ook 

uitdrukkelijk 
in de wet. 

Hoe zit dat juist  met onze privacy? En wat doet de nieuwe 
privacywetgeving daaraan? Lees de interviews met 

sp.a-parlementslid Katia Segers en voorzitter van de 
Privacycommissie Willem Debeuckelaere in het nieuwe 

e-book over privacy. 

DOWNLOAD JE GRATIS EXEMPLAAR VIA 
WWW.ABVVMETAAL.BE/DOWNLOADZONE 

recht om vergeten 
te worden, wordt 
expliciet in de wet 

Dat recht hadden 
we eigenlijk al, maar 

Willem Debeuckelaere

Katia Segers
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Even voorstellen: wat is en wat doet 
Bits of Freedom?
Hans de Zwart: “We zijn een Nederlandse 
organisatie die opkomt voor privacy op 
het internet. Daarom beïnvloeden we het 
beleid, informeren we het grote publiek 
en spannen we strategische rechtzaken 
aan wanneer privacy op het spel staat. 
Bijna 20 jaar geleden zijn we gestart, toen 
duidelijk werd dat het internet onze manier 
van leven grondig zou veranderen. Privacy 
beschermen was en is broodnodig.”

Volgen jullie ook de situatie in 
België?
“Brussel is de plaats waar het Europese 
beleid bepaald wordt en dat volgen we op 
de voet, want veel privacykwesties gaan 
over de landsgrenzen heen. En wat rele-
vant is voor Nederland, is dat vaak ook voor 
België. Daarnaast zijn er soms Belgische 
dossiers die in het oog springen, zoals het 
screenen van álle Tomorrowland-bezoe-
kers door de politie. Maar we volgen niet 
specifiek wat er in België gebeurt.”

Jullie werken vooral rond onlinepri-
vacy. Zijn er nog belangrijke priva-
cykwesties?
“Er zijn verschillende issues om in het oog 
te houden. Eerst en vooral is er de privacy 
in de zorgsector. Daarbij gaat het over je 
medische gegevens en met wie die gedeeld 
mogen worden. Privacy op de werkvloer is 
een tweede belangrijke kwestie: werkge-
vers verzamelen steeds meer gegevens 
over de handelingen en prestaties van 
werknemers. Of denk aan het screenen 
van sollicitanten. Hoever kunnen ze daarbij 
gaan? Je moet alert blijven en controleren 
of er geen grenzen overschreden worden. 
En werkgevers moeten vooral transparant 
zijn over het doel en de methodes waar-
mee ze data verzamelen en hun medewer-
kers controleren. Bovendien moeten die 
maatregelen proportioneel zijn: het doel 
heiligt niet altijd de middelen.”

In Nederland staat de zogenoemde 
sleepwet hoog op de agenda.
“Inderdaad, die wet geeft aan de geheime 
dienst de mogelijkheid om ongericht af te 
luisteren wat er op het internet gebeurt. 
Anders gezegd: ze kunnen het internetver-
keer van volledige woonwijken afluisteren 

als ze dat willen. Dat gaat véél te ver voor 
ons en daarom klagen we de Nederlandse 
overheid aan voor de rechtbank. Bovendien 
staat er in maart een referendum gepland 
over de sleepwet, dus voeren we nu volop 
campagne.”

Liggen mensen wel wakker van hun 
onlineprivacy?
“Mensen staan er inderdaad niet bij stil 
dat veel apps, spelletjes en websites 
data verzamelen op de achtergrond. Ze 
accepteren zonder nadenken de algemene 
voorwaarden van die apps en websites 
en geven zo toegang tot hun privégege-
vens of de camera van hun smartphone. 
Die verzamelde data zijn heel waardevol 
voor marketeers, bedrijven en overheden. 
Maar het zijn de mensen – jij en ik – die 
uiteindelijk de vruchten moeten plukken 
van die gedeelde data. Niet de marketeers 
of bedrijven. Daarom is het nodig dat we 
met z’n allen waken over wat er met onze 
gegevens gebeurt.”

MEER OP WWW.BITSOFFREEDOM.NL.

PRIVACY? 
ALERT BLIJVEN IS DE BOODSCHAP!

Je bent gek op de gratis apps voor je smartphone. Je kunt Facebook niet meer missen en 
je deelt je gegevens op talloze websites. Leuk! Toch mag je jouw privacy niet uit het oog 
verliezen, want there is no such thing as a free lunch: bedrijven betalen grof geld om je 

persoonlijke gegevens in handen te krijgen. Hoe bescherm je dan je privacy – thuis en op de 
werkvloer? We vroegen het aan Hans de Zwart, directeur van de stichting Bits of Freedom.

PRIVACY? 
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DRIE TIPS
VOOR EEN 

GESLAAGDE 
TRANSITIE 

NAAR ZINVOLLE 
AUTOMATISERING

1
OPTIMALISEER EERST: 
je transitie start met het 

opsommen van wat er nu is. Je 
vereenvoudigt en optimaliseert die 
processen het best, vóór je begint 

te automatiseren. 

2
ZET KLEINE STAPJES: 

begin met een testproject. Als 
het werkt, creëer je goodwill 
in je bedrijf en kun je de stap 

zetten naar een volgend 
automatiseringsproces. 

3
DURF BIJ TE STUREN: 

wees voldoende kritisch en blijf 
niet willens nillens vasthouden 

aan je eerste idee. Werkt iets niet? 
Dan stuur je bij.

TIPS OM JE 
ONLINEPRIVACY TE 

BESCHERMEN
HOE BESCHERM JE JOUW 

ONLINEPRIVACY? HANS DE ZWART VAN 
BITS OF FREEDOM GEEFT JE 7 TIPS:

1
Stel een wachtwoord in op je telefoon en 

tablet.

2
Beveilig webcams met een klein schuifje, 

je weet nooit wie er meekijkt.

3
Zijn er software-updates voor je computer, 
telefoon of tablet? Voer die onmiddellijk uit.

4
Zet de locatievoorzieningen en 

bluetoothfunctie uit op je telefoon en tablet 
als je niet gevolgd wilt worden.

5
Installeer een adblocker: je surft sneller en 

je wordt minder gevolgd.

6
Kijk goed na welke apps toegang vragen 
tot je microfoon, camera en contacten. 

Hebben ze die toegang écht nodig?

7
Vind je privacy echt belangrijk? Ga dan weg 

van Facebook. 

Hoe? Stuur snel een mailtje naar 
wedstrijd@abvvmetaal.be met de de titel Laura en 

je naam en adres. Je maakt dan kans op 1 van de 50 
boeken van Laura van Dolron die we verloten onder 

de inzendingen. Deelnemen kan tot 15 maart.

DOE MEE 
AAN ONZE 

WEDSTRIJD!
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“Onze Belgische bedrijven ondervinden zware concurrentie van lageloonlanden. Voor 
massaproductie kunnen we vaak niet concurreren. Hoe houden onze maakbedrijven het hoofd 
dan boven water? Door flexibel en responsief in te spelen op de veranderende marktvragen, 

ondersteund door technologie en automatisering”, vertelt Bart Verlinden. Hij is Program 
Manager Smart and Digital Factory bij Sirris, een kenniscentrum dat bedrijven begeleidt bij 

technologische innovaties. We zoeken hem op in het laboratorium in Kortrijk. 

WAT WINT JE BEDRIJF 
BIJ TECHNOLOGISCHE 

INNOVATIE? 
Vraag het aan Sirris

SIRRIS?
Sirris is het kenniscentrum van de 
technologische industrie. De leden-
organisatie begeleidt kleine en grote 
bedrijven die willen innoveren, in 
materiaalgebruik, geautomatiseerde 
productieprocessen, slimme machi-
nes, ICT en duurzaamheid. Je schakelt 
Sirris in voor haalbaarheidsstudies, 
proefopstellingen in hoogtechnologi-
sche testlaboratoria en consultancy. 
• 8 sites in België

• 120 technologische experts

• 5000 klanten, waarvan 80% kmo’s

Klanten van pro
ductiebedrijven 
stellen steeds 
 hogere eisen. 

Ze willen produc
ten van topkwa
liteit en unieke 
stukken in een 

zo kort mogelijke 
doorlooptijd.

Maatwerk is een reden om voor 
flexibele automatisering te kiezen. Is 
er nog een reden? 
“Ja, omdat de expertise van onze vakman-
nen vaak onderbenut wordt. Ze spende-
ren een aanzienlijk deel van hun tijd aan 
activiteiten die geen waarde toevoegen. 
Neem nu een lasser, dat is een knel-
puntberoep. In veel productieomgevingen 
besteedt een lasser nog altijd veel tijd 
aan het zoeken naar en verplaatsen van 
onderdelen, en aan administratie, en 
níét aan zijn corebusiness. Zijn expertise 
brengt dus onvoldoende op. Door digita-
le en automatiseringstools zoals robots 
flexibel en vooral intelligent in te zetten 
naast de operatoren, bijvoorbeeld voor het 
eerder repetitieve werk, combineer je het 
beste van twee werelden en gebruik je de 
sterkte van je operator optimaal.

Hoe helpen robots dan bij de 
 omschakeling van massaproductie 
naar maatwerk? 
“In klassieke productieprocessen voor 
massaproductie heb je vaak productielij-
nen met machines die afgestemd zijn op 
de productie van een beperkt aantal vari-
anten. Wil je iets anders? Dan moet je de 
lijn helemaal ombouwen. Voor productie 
van kleine reeksen en gepersonaliseer-
de producten, heb je behoefte aan een 
flexibeler systeem. Nieuwe technologische 
ontwikkelingen zoals collaboratieve robots 
bieden in die situaties een meerwaarde. 
Want die vragen weinig programmeerwerk 

“Klanten van productiebedrijven stellen 
steeds hogere eisen. Ze willen produc-
ten van topkwaliteit en unieke stukken in 
een zo kort mogelijke doorlooptijd. Om 
daaraan te voldoen moeten bedrijven hun 
traditionele productie gaan transformeren. 
Bijvoorbeeld door flexibele automatisering 
van hun processen, de keuze voor duur-
zame materialen, de inzet van big data en 
de overgang naar preciezere, snellere en 
schonere machines. Sirris ondersteunt 
bedrijven bij die overgang. Onze acht 
centra hebben elk hun expertise. De site in 
Kortrijk is gespecialiseerd in de automati-
sering van productieprocessen met focus 
op slimme assemblage.”

Bart Verlinden
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1
 

OPTIMALISEER EERST:  
je transitie start met het opsommen 

van wat er nu is. Je vereenvoudigt 
en optimaliseert die processen 

het best, vóór je begint te 
automatiseren. 

2
 

ZET KLEINE STAPJES:  
begin met een testproject. Als 

het werkt, creëer je goodwill in je 
bedrijf en kun je de stap zetten naar 
een volgend automatiseringsproces. 

3
 

DURF BIJ TE STUREN:  
wees voldoende kritisch en blijf niet 

willens nillens vasthouden aan je 
eerste idee. Werkt iets niet?  

Dan stuur je bij.

DRIE TIPS VOOR EEN GESLAAGDE 
TRANSITIE NAAR ZINVOLLE 

AUTOMATISERING

en je zet de robots in voor verschillende 
taken. Daardoor speel je beter in op de 
wensen van de klant, die gepersonaliseer-
de producten vraagt, en het liefst zo snel 
mogelijk.”

Verdwijnen de repetitieve jobs in de 
fabrieken van de toekomst? 
“Nee, de menselijke factor blijft cruciaal, 
maar de taken van de werknemer ver-
anderen wel. Vanaf nu controleert hij de 
productie en maakt hij de juiste keuzes. De 
voorwaarde is wel dat hij feeling heeft met 
technologie en meegroeit met de snelle 
technologische ontwikkelingen. Precies 
daarom is de aandacht voor STEM – Scien-
ce, Technology, Engineering, Mathematics 
– in het onderwijs zo belangrijk. Je hoeft 
niet altijd een ingenieur te zijn, maar je 
moet technologie wel wat in de vingers 
hebben.”

“De arbeiders hebben nog een belangrijke 
taak: het productieproces altijd beter ma-
ken: efficiënter, sneller, slimmer ... Daar-
voor moeten de werknemers wel de ruimte 
krijgen om te experimenteren. Dat is wat 
Mike Rother schrijft in het boek Toyota Kata 
over het peoplemanagement in de Japanse 
autofabriek. Terwijl onze bedrijven vooral 
gericht zijn op doelen realiseren in een 
sterk gecontroleerde omgeving, stimuleert 
Toyota juist de creativiteit. Zodat hun men-
sen processen en producten stap voor stap 
beter maken, met de ruimte dat er af en 
toe iets mis kan gaan. Daar is een andere 
attitude voor nodig.”

Hoe helpt Sirris bedrijven met tech-
nologische ambities? 
“Wij begeleiden bedrijven van het eerste 
idee tot het eindresultaat, op verschil-
lende vlakken: innovatie van het product, 

innovatie van het productieproces en 
innovatie van de business. We starten met 
een haalbaarheidsstudie en kijken of en 
waar automatisering nuttig en haalbaar 
is. Dan tekenen we een eerste testproject 
uit en maken we een realistische planning 
op. Een volgende stap is de proefopstel-
ling of het prototype. Zo testen we of die 
innovatieve toepassing of oplossing voor 
jouw bedrijf werkt. En als de onderne-
mer dat wenst, begeleiden wij hem bij de 
verdere implementatie. In maart vorig jaar 
hebben we onze achtste site in Kortrijk 
geopend. Met de zeer gewaardeerde 
steun van de Provinciale Ontwikkelings-
maatschappij West-Vlaanderen en een 
uitgebreid partnernetwerk, maken we 
van de West-Vlaamse productiebedrijven 
fabrieken van de toekomst.”
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“SIRRIS SLAAGT ERIN OM BEDRIJVEN 
KENNIS TE LATEN DELEN”

Dat productiebedrijven de weg van de automatisering móéten inslaan staat als een paal boven 
water. Want de klassieke productie heeft geen antwoord op de steeds kortere levertermijnen. 

En wie niets doet, verdwijnt van het toneel. Maar zorgt de fabriek van de toekomst nu voor 
méér werkgelegenheid of wordt er juist geknipt in het personeel?

John Debrouwere, ABVV-Metaal: “Sirris 
wijst West-Vlaamse bedrijven de weg naar 
Industrie 4.0., via nieuwe technologieën en 
digitalisering. Zo maken ze hun produc-
tieprocessen nog efficiënter en blijven we 
concurreren met de rest van de wereld. Het 
laboratorium in Kortrijk is indrukwekkend. 
Sirris heeft de meest geavanceerde robots 
in huis om te testen of productieprocessen 
nog efficiënter, sneller en flexibeler kun-
nen. En daar draait het allemaal om: 
de transitie van massaproductie naar 
maatwerk. Neem Daikin, de specialist in 
verwarming en koeling. Die haalden zelfs 
een deel van het productieproces terug van 
Tsjechië naar België. Omdat de meer-
waarde van de automatisering in België 
veel groter is dan het voordeel van de lage 
loonkosten.”

Kleintjes leren van de groten
Steven Van Eeeckhoutte, ABVV-Metaal: 
“Het kenniscentrum ondersteunt de be-
drijven niet alleen individueel. Het brengt 

bedrijven ook samen om knowhow uit te 
wisselen. Meestal staan die niet te sprin-
gen om kennis te delen met anderen om-
dat ze denken dat die er met de informatie 
vandoor zullen gaan. Maar bij Sirris lukt 
het wél. Het mooie is dat kleinere bedrijven 
op die manier profiteren van de innovatie 
van grote bedrijven.”

Arbeiders met technologische fee-
ling gevraagd
John Debrouwere: “Maar die transitie heeft 
wel een grote impact op de werkvloer, al 
valt die op dit moment moeilijk in te schat-
ten. Wat met oudere werknemers? De 
robots nemen zware fysieke inspanningen 
weg en je hoeft geen ingenieur te zijn om 
de machines te bedienen. Maar zijn oude-
ren flexibel genoeg om de snel wijzigende 
technologieën te volgen? En wat met de 
werkdruk? Bij Volvo is er een conflict 
geweest omdat ze de robots altijd maar 
sneller programmeerden en de werkdruk 
daardoor te hoog werd.”

“Nog een bezorgdheid is dat een tussen-
categorie arbeiders dreigt weg te vallen. In 
een geautomatiseerd bedrijf heb je hoog-
opgeleide ingenieurs nodig om de robots te 
programmeren. De vroegere bandwerkers, 
eerder laaggeschoolden, krijgen de taak 
om het productieproces te controleren en 
te verbeteren. Maar waar blijven de mid-
dengeschoolde arbeiders dan?”

Alertheid voor impact op de 
 werkvloer
Steven Van Eeckhoutte: “Om competitief 
te blijven moeten onze bedrijven automa-
tiseren en innoveren. Maar dat mag niet 
ten koste gaan van onze werknemers. We 
volgen Sirris met veel interesse en kijken 
uit naar meer boeiende West-Vlaamse 
succesverhalen. Ook blijven we beschik-
baar als gesprekspartner om na te denken 
over de rol van de arbeiders in de fabrieken 
van de toekomst.”

WERNER 
VAN HEETVELDE

voorzitter AC

De eerste industriële revolutie heeft geleid 
tot het ontstaan van de vakbonden en 

heel wat sociale vooruitgang. De digitale 
revolutie moet een nieuwe kans op verdere 
sociale vooruitgang en ontwikkeling van de 

vakbonden worden. Wereldwijd. 

PIERRE 
VRANCKEN 

provinciaal voorzitter ABVV 
Limburg

“In een samenleving in transitie moet de 
vakbond een vormende en ondersteunen-
de motor zijn, die zorgt dat alle mensen 

meekunnen en grip blijven hebben op hun 
leefwereld. Het is onze verantwoordelijk-
heid om ervoor te zorgen dat werknemers 

mee zijn, zodat onze samenleving niet 
uiteenvalt in mobiele werknemers met de 
juiste skills en opleiding en de afhakers 

voor wie het allemaal te veel geworden is.”

NICO 
CUÉ 

algemeen secretaris MWB

Taylorisme, fordisme, just-in-time, digita-
lisering, … Het is een syndicale kerntaak 
om te anticiperen op technische, econo-
mische en politieke veranderingen en ze 
te reframen in het belang van de arbeids-
wereld.  Net daarom staan we als metal-
lo’s  op de eerste rij bij elke vernieuwing, 

maar hechten we ook groot belang aan de 
waarden van het ABVV. Veranderingen in 
onze structuren of besluitorganen: geen 

probleem … Veranderingen in onze ideolo-
gische standpunten: NOOIT ! 

49 | Congreseditie 2018



RUDY 
DE LEEUW

voorzitter ABVV

“De rechtvaardige transitie naar een 
klimaatneutrale economie kan maar 
werkelijkheid worden als in die eco-

nomie de mensen en werknemers ook 
beter af zijn. Vakbonden spelen hierin 

uiteraard een sleutelrol. Samen met de 
bedrijven en overheden moeten we de 
overgang (naar de diverse en groene 

economie) in goede banen leiden. Dit is 
hét voorbeeld bij uitstek van het belang 
en de uitdaging voor sociaal overleg.”

STEVEN 
VAN EECKHOUTTE

provinciaal secretaris 
ABVV-Metaal 

West-Vlaanderen 

“Een vakbond in transitie is onszelf als 
vakbond opnieuw durven heruitvinden. 
Vanuit onze waarden terug aansluiting 

vinden met de veranderende maat-
schappelijke uitdagingen. Het ‘nieu-
we werknemerschap’ verkennen en 

antwoorden bieden met de blik naar de 
toekomst. To boldly go where no union 

has gone before.”

JO 
DE MEY

provinciaal secretaris 
ABVV-Metaal 

Oost-Vlaanderen

“Zichzelf verdelende vakbonden kijken 
te veel naar hun eigen navel. Dat 

verzwakt  syndicaal gezien, waardoor 
ze zeer moeilijk in staat zullen zijn om 
de economische evoluties, die als een 
tsunami in aantocht zijn, te beheersen. 
Laat staan ze te sturen  en te voorzien 

van een sociaal gelaat.”

VOOR ALLE 
PUBLICATIES, 

INTERESSANTE 
ARTIKELS, FOTO’S 

EN VIDEO’S VAN HET 
CONGRES

WWW.ABVVMETAALCONGRES.BE
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    GEEN

  MAAR

MEDELI
JDEN

MEDEW
ERKING

De verandering begint 
op FOS.ngo

       OF
Sturen we lunchpakketten  

naar arme naaisters?

Versterken we de vakbond die in 

de textielfabriek voor collectieve 

loonsopslag gaat?

Bij FOS draait ontwikkelingssamenwerking ook écht om samenwerking.  
Wereldwijd voeren mensen de sociale strijd en FOS doet mee!

adgeenmedelijden.indd   1 19/01/18   14:45
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Laten we de clichés overboord gooien en samenwerken!
Wat doe je als je buur een brood wil kopen, maar geen vervoer heeft om naar de bakker te 
gaan? Leen je even je fiets of help je de ‘arme stakker’ met een heuse broodinzamelactie? 

Met een absurd filmpje po o k t   FOS het debat op. Tijd om de stereotypen aan de geschiedenis 
te laten en te gaan voor structurele ontwikkelingssamenwerking, 

gestoeld op internationale solidariteit!   

De achterliggende boodschap  van deze nieuwe campagne ? Luister naar wat mensen te vertellen hebben. Mensen zijn in staat tot grootse 
dingen, ze beschikken over heel wat kracht en mogelijkheden ongeacht waar ter wereld. Laten we het cliché van “arme hulpeloze buur” 

overboord gooien en samenwerken vanuit principes als gelijkwaardigheid en solidariteit. Vandaar de slogan van de campagne “geen 
medelijden maar medewerking”.

HOE ZOU JIJ JE INZETTEN VOOR 
INTERNATIONALE SOLIDARITEIT?

DOE MEE EN 
BEKIJK ZEKER DE 

VIDEO: 
BIT.LY/VIDEOFOS 
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