
   

 

  

 

 

 

Digitatlisering 

Scenario  

 

1. Kennismaking 

Deelnemers krijgen een post-it. Daarop mogen ze drie woorden schrijven waar ze aan denken 

als ze het woordje digitalisering horen. 

Deelnemers stellen zich kort voor: wie ze zijn, waar ze werken, welke mandaten en wat er op hun 

post-it staat. 

De begeleider schrijft die woorden op een bord/flip-over. Zo heb je meteen een overstap naar het 

volgende onderdeel van de voormiddag. 

Timing: afhankelijk van de grootte van de groep. Reken op 2’ per persoon. Dus voor een 

gemiddelde groep ongeveer 30’.  

Doel: kennismaken en deelnemers engageren in deze vorming.  

2. Aflijnen van het begrip digitalisering 

Wat is digitalisering? Wat verstaan we hieronder? Wat is het wel en wat is het niet? 

Definitie digitalisering en robotisering (uit de nota van de SERV): In de nota wordt een brede 

definitie gebruikt. Het gaat over de inzet van informatie- en communicatietechnologie (ICT) die 

andere technologieën mogelijk maakt, zoals automatisering, het internet of things, cloud 

computing, digitale fabricage (incl. 3D printen), geavanceerde sensoren robottechnologie 

(autonome robots, interactieve robots, ‘wearables’ zoals exoskeletten, …), autonome en semi-

autonome voer- en vliegtuigen (drones), big datatechnieken, algoritmes, digitale platformen, 

blockchaintoepassingen, volgende generatie genomics, implanteerbare technologieën, nieuwe 

vormen van energieopwekking, -sturing en -opslag, domotica en smart cities, geavanceerde 

materialen, artificiële intelligentie (AI), vrije toegang tot processen en gegevens (open source en 

open data), enz. Deze ‘digitalisering en robotisering’ leidt tot een transformatie van de economie 

en de samenleving in de volle breedte. In enge zin is digitalisering de conversie van een analoog 

signaal dat informatie bevat (bv. geluid, beeld, tekst, …) in binaire bits.  

Computers bestaan eigenlijk al heel lang, ook robots en automatisering. Wat is er dan nu nieuw 

aan? Wat is anders dan vroeger? 

o Artificiële intelligentie 
o Grotere rekenkracht 
o Waardoor je meer met elkaar kan verbinden 
o Internet of things 
o Sensoren, plc, chips enz kan je nu met elkaar verbinden en kan je sneller invoeren 

en voor veel meer dingen gebruiken 

Gebruik hiervoor slide 1 – 2 – 3 – 4  

Timing: 20’’ 
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Doel: Begrip afbakenen. Deelnemers leren wat digitalisering is en hoe de huidige veranderingen 

zich verhouden tot voorgaande industriële omwentelingen. 

3. Terugkoppelen naar hun eigen werkomgeving 

Herkennen de deelnemers hiervan dingen in hun eigen werkomgeving? Deel de groep op in 

kleinere groepjes (4 à 5 deelnemers) en laat hen op een flipshart papier noteren hoe hun werk 

verandert is ten opzichte van 10 tot 15 jaar geleden. Welke veranderingen zijn het gevolg van 

digitalisering en robotisering? Welke impact heeft dat op hun werk? Zowel wat betreft de job 

inhoud als het aantal jobs. Voor wie is die digitalisering een kans, voor wie een bedreiging?  

Laat elk groepje verslag uitbrengen van wat er op hun blad staat. 

Je kan ook met een aantal stellingen werken om de discussie op gang te brengen. Om de 

deelnemers te activeren kan je een denkbeeldige lijn op de vloer uittekenen en de deelnemers 

vragen om zich te positioneren tussen aan de ene kant: helemaal akkoord en de andere kant 

helemaal niet akkoord. Als iedereen een positie gekozen heeft kan je aan de mensen vragen 

waarom ze daar staan. 

Stellingen: 

Stelling 1: Digitalisering leidt tot minder jobs in de industrie en meer jobs in de dienstensector 

Stelling 2: Digitalisering veroorzaakt een polarisering op de arbeidsmarkt: hypergekwalificeerde 

werknemers aan de top, onderaan laaggekwalificeerde werknemers en de jobs van de mensen 

tussenin zijn geautomatiseerd. 

Stelling 3: Wie minder geschoold is wordt uit de arbeidsmarkt geduwd omdat middengeschoolden 

‘onder hun niveau’ aan het werk gaan. 

Stelling 4: Hoe routinematiger het werk, hoe vlugger het kan gedigitaliseerd worden. 

Stelling 5: Het aanleren en onderhouden van digitale vaardigheden is cruciaal.  

Stelling 6: Bedrijven zullen steeds meer moeten gaan samenwerken in netwerken om mee te zijn 

in de digitale economie. 

Stelling 7: De toekomst is loopbaanzekerheid i.p.v. jobzekerheid. 

Stelling 8: De houdbaarheidsdatum van vaardigheden en diploma’s zal gevoelig inkorten. 

Stelling 9: Bedrijven met minder hiërarchie, teamwerk, goede informatiedoorstroom en 

gemotiveerde werknemers zijn innovatiever en gaan makkelijker om met de veranderingen in de 

markt. 

Stelling 10: Digitalisering maakt het werk werkbaarder. Fysiek zwaar werk, gevaarlijk en repetitief 

werk wordt verder beperkt. 

Stelling 11: Digitalisering maak het werk minder werkbaar. Constant bereikbaar zijn, job 

onzekerheid en verschraling van het werk zorgt voor meer stress en minder motivatie.  

Timing: 30’. Kies 5 à 6 stellingen uit bovenstaande lijst. Bij meer stellingen verslapt de aandacht 

en verschraalt de discussie. 
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In de Startnota van de SERV vind je voldoende informatie om bijkomende vragen te stellen tijdens 

de discussie. Vraag ook telkens of deelnemers dingen die ze bespreken ook zelf ervaren of zien 

gebeuren in hun bedrijf. 

4. Onderzoeksgegevens uit de Ondernemings-
bevraging 2017 

Momenteel wordt er nog gewerkt aan dit rapport. De bevraging werd gedaan bij 1500 

personeelsverantwoordelijken en bedrijfsleiders vanaf 1 werknemer.  

Volgende thema’ s komen aan bod die we ook zullen uitwerken in een presentatie.  

Is digitalisering een groeikans of een bedreiging? 

Hoeveel bedrijven hebben een eigen website of webshop? 

Hoeveel bedrijven werken met digitale processen zoals ERP systemen, digitale relaties met 

klanten en leveranciers. 

In welke mate is de werkvloer gedigitaliseerd. 

Nemen robots belastend werk over? Is werk eenvoudig en routinematig? 

Hebben werknemers de juiste digitale vaardigheden? Hebben zij digitale vaardigheden nodig 

voor het werk? Worden werknemers hierin opgeleid? Werken werknemers met digitale 

toestellen? Hoeveel werknemers hebben een pc/beeldscherm? 

Timing: 30’ tot 45’ (beetje afhankelijk van de interactie met de deelnemers) Je kan de presentatie 

inleiden met een kort filmpje opgenomen door de vrt naar aanleiding van het actieplan 

digitalisering van de sociale partners. https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/07/03/we-moeten-

allemaal-een-beetje-een-iter-worden-vlaamse-sociale-p/  

5. Discussie 

Welke impact heeft digitalisering op jouw werk, op het werk van je collega’s in het bedrijf? Is dat 

voor iedereen hetzelfde? Hoe krijg je een goed zicht op de veranderingen die er aan zitten te 

komen? Is dit een thema dat speelt in het sociaal overleg? Waarom wel, waarom niet? Hoe 

werden automatiserings- of digitaliseringsprojecten in het verleden aangepakt? Wat kan je daaruit 

leren? Zijn we als vakbond mee met de ontwikkelingen in het bedrijf? Wat zijn onze 

aandachtspunten als we geconfronteerd worden met zulke projecten? Hoe kan onze vakbond 

ons daarin ondersteunen? Wat hebben we als delegee nodig? 

Hoe gaan we daar als vakbond mee om? Wat heb je nodig als delegee? Welke info?  

Stel dat er in jou bedrijf nieuwe machines worden geïnstalleerd waardoor het werk nog meer 

geautomatiseerd wordt. Dat er een nieuw computerprogramma wordt geïnstalleerd waardoor 

informatie in de cloud altijd en overal beschikbaar is. (bijkomende voorbeelden kan je halen uit 

wat er die dag al aan bod gekomen is). Hoe gaan we daar als vakbond mee om. 

Verdeel de deelnemers in kleine groepjes en laat hen een plan uitwerken. Wat zijn voor de 

vakbond knipperlichten? Gaan er jobs wegvallen? Moeten er nieuwe profielen aangeworven 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/07/03/we-moeten-allemaal-een-beetje-een-iter-worden-vlaamse-sociale-p/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/07/03/we-moeten-allemaal-een-beetje-een-iter-worden-vlaamse-sociale-p/
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worden? Wordt het werk werkbaarder of net niet? Hoe zit het met beschikbare informatie? Hoe 

zit het met opleiding? … 

Timing: 60’. Deelnemers mogen hier 20’ aan werken. Daarna stellen de groepjes hun werk voor 

aan de gehele groep.  

Afsluiten. 

 

 
  



  

       

 

 

   5 

 

Artikel Als werk niet meer alles is 

Auteur: Bart Sturtewagen (uit de Standaard) 

 

Vraag 1: welke gevolgen van mechanisering – automatisering en digitalisering vind je terug in de 

tekst? 

Vraag 2: Denk je dat alle werk kan overgenomen worden door robots en computers? 

Vraag 3: Wat denk je over de vraag: en hoe verdelen we dan de welvaart? 

 

 

Artikel Zelfs mét robots komen we handen tekort 

Auteur: Tom Le Bacq 

Vraag 1: Welke jobs zullen volgens het artikel verdwijnen? 

Vraag 2: Waar komen er nieuwe jobs bij? 

Vraag 3: Wat vind je over de voorstellen in het artikel om de nieuwe jobs in te vullen? 

 

 

9:00 Verwelkoming 

9:05 Voorstelling van de SERV en Stichting Innovatie & Arbeid 

9:15 Voorstelling van de deelnemers 

10:00 Presentatie 
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Helemaal akkoord

16%

Akkoord 53%

Noch akkoord, 

noch niet akkoord
16%

Niet akkoord 13%

Helemaal niet 

akkoord 1%

DIGITALISERING BIEDT DE KANS OM TE 
GROEIEN

65% 67% 68%

78%

67%

77%
81% 81%

70%

13% 10%

18%

13%

17%

13%
10% 13%

16%

23% 23%

14%
9%

16%
10% 9% 6%

14%

prim/ind bouw diensten quartair 1 tot 9 10 tot 49 50 tot 199 200+

Sector Aantal werknemers totaal

Digitalisering biedt de kans om te groeien 

(helemaal) akkoord neutraal (helemaal) niet akkoord
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Helemaal akkoord

3%
Akkoord 9%

Noch akkoord, 

noch niet akkoord
10%

Niet akkoord 57%

Helemaal niet 

akkoord 21%

Digitalisering vormt een bedreiging

Helemaal akkoord

8%

Akkoord 38%

Noch akkoord, 

noch niet akkoord
26%

Niet akkoord 26%

Helemaal niet 

akkoord 1%

Ons businessmodel is aangepast aan een 
digitale toekomst
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Ja 84%

Nee 16%

Heeft uw onderneming of organisatie een eigen website?

Ja 16%

Nee 84%

Verkoopt u uw product of dienst online, via een webshop?
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Webshop & 
website 15%

Webshop, geen 
site 1%

Site, geen 
webshop 66%

Geen site, geen 
shop 18%


