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1 Situering 

De SERV organiseerde op 28 en 29 juni 2017 twee rondetafels met de sectoren over de impact 

van de digitalisering en robotisering. De rondetafels passen in het traject van de SERV om tegen 

eind 2017 komen tot een visie en beleidsaanbevelingen over de gevolgen van de digitalisering en 

robotisering op de Vlaamse economie en arbeidsmarkt. Eerder publiceerde de SERV reeds een 

startnota ‘De transitie naar een digitale samenleving’.  

Voor elke sector gingen vertegenwoordigers uit kennisinstellingen, bedrijfsleven, sectorfondsen 

en/of vakbonden in op twee hoofdvragen: 

 Wat doen de partners en stakeholders uit de sector concreet rond digitalisering/robotisering 

en waarom?  

 Wat zijn de noden of verwachtingen vanuit de sectoren t.a.v. de overheid en het 

interprofessioneel sociaal overleg in de SERV? 

Op 28 juni kwamen vijf sectoren aan het woord: 

 Financiële diensten, met Wim Dewaele (B-Hive), Tom Boedts (Febelfin), Stijn Viaene 

(Vlerick/KULeuven) en An Bollen (CEVORA);  

 Bouw, met Bart Ingelaere (WTCB), Tom Willemen (Willemen Groep), Kris Baetens (NAV - 

Netwerk Architecten Vlaanderen) en Geert Ramaekers (Constructiv);  

 Energie, met Frederik Loeckx (Flux50), Carla Delport (Engie) en Paul Jacobs (Volta);  

 Logistiek, met Jan Merckx (VIL) en John Reynaert (ABVV-BTB);  

 Overheid, met Tom De Leeuw (VDAB) en Chris De Meyer (Agentschap Informatie 

Vlaanderen).  

De rondetafel werd voorgezeten door Peter Van Humbeeck en Mieke Valcke (SERV-

studiedienst). Helga Coppen (adjunct administrateur-generaal SERV) zorgde voor de 

verwelkoming en Lieve Van Woensel (Europees Parlement) voor een inleiding. Prof. Steven 

Dhondt (TNO en KULeuven) gaf academische reflecties bij de input van de sectoren. In hun 

slotwoord vertelden Stijn Decock (VOKA) en Philippe Diepvents (Vlaams ABVV) wat ze uit de 

rondetafel zeker willen meenemen in het verdere overleg in de SERV. 

Op 29 juni kwamen opnieuw vijf sectoren aan het woord: 

 Landbouw-Voeding, met Nadia Lapage (FEVIA), Veerle De Graef (Flanders Food), Lieve 

Ruelens (Alimento) en Jürgen Vangeyte (ILVO);  

 Maakindustrie, met Dirk Torfs (Flanders Make), Carine Lucas (Agoria), Paul Peeters (Agoria) 

en Johan Desseyn (Mpiris);  

 HR-diensten, met Lou Van Beirendonck (Quintessence), Paul Verschueren (Federgon) en 

Lalynn Wadera (CEVORA);  

 Retail, met Mien Gillis (UNIZO) en Johan Desseyn (Mpiris);  

 Zorg, met Annelies Vandamme (DSP Valley), Lieven Zwaenepoel (APB), Peter Raeymaekers 

(Zorgneticuro) en Luc Van Waes (Vivo Socialprofit).  

De rondetafel werd voorgezeten door Peter Van Humbeeck en Tim Buyse (SERV-studiedienst). 

Helga Coppen (adjunct-administrateur-generaal SERV) zorgde voor de verwelkoming en prof. 

Ans Devos (Antwerp Management School) voor een inleiding. Prof. Frank Goethals (IÉSEG 

School of Management) gaf academische reflecties bij de input van de sectoren. In hun slotwoord 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.serv.be%2Fserv%2Fpublicatie%2Feconomie-en-arbeidsmarkt-toekomst-startnotas&data=02%7C01%7Cann.vereecke%40vlerick.com%7C1ef927a8bcd84a7d417e08d4a27b9a71%7C13a6dfb625d04bd3ab0e9be89f60823e%7C1%7C0%7C636312099148546090&sdata=8cst%2B0OA7IxE8lUdUYoECiWlNfVTaGUlmoXvGlQzmdM%3D&reserved=0
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vertelden Johan Bortier (UNIZO) en Stijn Gryp (ACV) wat ze uit de rondetafel zeker willen 

meenemen in het verdere overleg in de SERV. 

Het voorliggende verslag werd opgesteld onder verantwoordelijkheid van het SERV-Secretariaat 

en bestaat uit drie delen: 

 Een verslag van de rondetafel van 28 juni 2017; 

 Een verslag van de rondetafel van 29 juni 2017; 

 Conclusies van de sociale partners zoals verwoord aan het einde van elke rondetafel. 

Op de website van de SERV is ook een afzonderlijk syntheseverslag beschikbaar met een 

thematische samenvatting van belangrijke vaststellingen of boodschappen. 

Voor bijkomende vragen of reacties kunt u contact opnemen met Peter Van Humbeeck (02 209 

01 01), Mieke Valcke (02 209 01 17) of Tim Buyse (02 209 01 23). 

2 Rondetafel 28 juni 2017 

Dit deel bevat een weergave van de belangrijkste uitspraken en boodschappen uit de rondetafel 

van 28 juni 2017 met de sectoren financiële diensten, bouw, energie, logistiek en overheid. 

2.1 Keynote 

Mevr. Van Woensel situeert de werking van het Scientific Foresight Service binnen de 

onderzoeksdiensten van het Europees parlement en het Science and Technology Options 

Assessment (STOA) panel. Ze werkt mee aan technology assessment studies waarin de 

mogelijke impact van technologieën worden verkend op het vlak van opportuniteiten en risico’s 

voor burgers. De bedoeling ervan is om de onzekerheden die er over de toekomst zijn te 

verkennen, om zo beter voorbereid te zijn op mogelijke ontwikkelingen en erop te kunnen 

anticiperen. Deze studies maken gebruiken van een 

zgn. STEEPED-analyse (Social, Technological, 

Economic, Environmental, Political, Ethical, 

Demographic) waarbij de technologische 

ontwikkelingen bekeken worden vanuit verschillende 

invalshoeken. De analyse probeert een onderscheid te 

maken tussen bedoelde en onbedoelde impact tussen 

meetbare en niet meetbare impact, en tussen gewenste 

en ongewenste impact. Kenmerkend in de werkwijze is 

de interactie tussen technologie-experten en sociale 

wetenschappers (multidisciplinair, multiactor). 

Voorbeelden zijn de studie ‘Ethical Aspects of Cyber-

Physical Systems’ en de studies naar de impact van de 

digitalisering in een aantal sectoren (manufacturing, 

energy, transport, health, …).  

De studies werden gebruikt bij de voorbereiding van de resolutie van het Europees Parlement 

van 16 februari 2017 met aanbevelingen aan de Europese commissie over civielrechtelijke regels 

inzake robotica. Deze resolutie bevat een reeks algemene beginselen en gaat in op zaken zoals 

aansprakelijkheid, onderzoek en innovatie, ethische beginselen, intellectuele-eigendomsrechten 

en gegevensverkeer, normalisatie, veiligheid en zekerheid, enz. Er wordt ook gepleit voor een 

Europees robotica agentschap ‘teneinde te voorzien in de technische, ethische en regelgevende 

mailto:pvhumbeeck@serv.be
mailto:mvalcke@serv.be
mailto:tbuyse@serv.be
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expertise die nodig is om de betrokken overheidsactoren op het niveau van zowel de Unie als van 

de lidstaten te ondersteunen bij hun inspanningen om te zorgen voor een tijdige, ethisch 

verantwoorde en goed gefundeerde reactie op de nieuwe mogelijkheden en uitdagingen, met 

name die van grensoverschrijdende aard, die voortvloeien uit de technologische ontwikkeling van 

robotica’. Er is ook een ethische code voor robotica-ingenieurs en een code voor designers, 

onderzoeksethiek en gebruikers aan verbonden. Een aanbeveling die het niet heeft gehaald, is 

de idee van een belasting op robots. 

2.2 Financiële sector 

De financiële sector gaat wereldwijd door een fundamentele digitale transformatie die de 

bestaande businessmodellen grondig dooreenschudt. Deze digitalisering in de financiële wereld 

is al langer aan de gang. Maar het gaat steeds sneller. Het begon met elektronisch bankieren, 

een evolutie die pas na vijftien jaar volledig doorbrak. Daarna kwam het PC-bankieren, waat-r het 

tien jaar heeft geduurd. De overschakeling op mobiel bankieren had slechts vier jaar nodig om 

breed ingevoerd te geraken.  

Fintech in het bijzonder, de verzamelnaam van nieuwe financiële technologieën (distributed 

ledgers waarvan blockchain een voorbeeld is, gebruik van artificiële intelligentie, peer to peer 

lending, big data, crowdfunding, digitale betalingen, robo advisors, …), leidt tot een nieuw 

datagedreven digitaal verdienmodel. Het gaat om veel meer dan de digitalisering van de 

dienstverlening. Er zullen er binnen 20 jaar nog wel banken zijn, maar deze zullen anders 

functioneren, andere diensten aanbieden en op een andere manier geld verdienen. Vergelijk het 

met de grote mediagroepen die ondanks de grote toename in digitale (gratis) kranten en 

nieuwsverlening nog steeds blijven bestaan. 

Er zijn meerdere redenen voor deze versnelling van de technologische vooruitgang, die elkaar 

onderling versterken: 

 de opkomst van nieuwe technologieën (smartphones, big data, blockchain, supersnel 

internet 5G);  

 nieuwe consumentenverwachtingen (alles 24/7, aangenaam, snel, goedkoop); De klant wil 

controle hebben en de klant kiest zijn eigen (aankoop)kanalen. Daarbij staat 

gebruiksvriendelijkheid centraal. Dit leidt tot ‘omnichannel’ dienstverlening (i.p.v. de huidige 

silo’s rond bepaalde producten) die vaak grondige aanpassingen in de interne organisatie en 

processen vereist. Tegelijk is de klant een ‘bewegend doel’ en wordt opvolging van 

klantenbehoeften via informatiemanagement en big data belangrijker; 
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 nieuwe verdienmodellen met nieuwe spelers die gratis aangeleverde data gebruiken als 

basis om geld te verdienen. Platformbedrijven zoals Google en Facebook bieden sinds kort 

ook financiële diensten aan en crowdfundingplatformen vormen een alternatief voor 

bankenfinanciering. De nieuwe Europese regels voor betaalverkeer die in aantocht zijn 

(PSD2 of de ‘Revised Payment Service Directive’) versterken deze ontwikkelingen. Het wordt 

immers mogelijk dat derde partijen financiële diensten aanbieden bovenop de data en 

infrastructuur van banken. Banken zullen daardoor niet enkel moeten concurreren met 

andere banken, maar ook met iedereen die financiële diensten wil leveren. ‘Banking as a 

service’ kan de waardeketen voor betalingen grondig veranderen, en zal ook invloed hebben 

op welke businessmodellen winstgevend zijn en wat consumenten verwachten. Een verschil 

met de situatie in de VS en sommige andere landen is wel dat bij ons nauw wordt 

samengewerkt tussen startups in fintech en gevestigde spelers in de financiële sector. 

 het economisch klimaat (lage rente) en de vraag naar verdere kostenbeheersing door 

automatisering van een aantal processen. 

De overheid moet meer (onderzoeks)samenwerking faciliteren tussen startups en grote 

(technologie)bedrijven en meer inzetten op privaat-publieke samenwerkingsverbanden (cf. model 

B-Hive als goed voorbeeld). Belangrijk daarbij zijn voldoende overheidsmiddelen: de financiële 

sector krijgt nu moeilijk onderzoeksgeld. Het gaat nu vooral naar fundamenteel onderzoek in 

andere sectoren en instrumenten zoals de win-winlening en startersfondsen zijn vooral gericht op 

starters.  

Misschien moet er in het economisch en innovatiebeleid ook meer gekozen worden waarop het 

beleid echt of vooral wil inzetten. In elk geval zijn er diverse opportuniteiten over sectoren heen 

in technologieën en aspecten die gemeenschappelijk 

zijn zoals blockchain of cyber security. Minder sectoraal 

denken is noodzakelijk in de clusteraanpak. De notie 

‘sector’ staat onder druk: bedrijven en jobs zijn 

steeds moeilijker in te delen volgens traditionele 

afbakeningen. 

Het belang van informatie zal in de toekomst nog verder toenemen. Een verdere uitbouw van de 

informatie-uitwisselingsinfrastructuur is cruciaal. Dat vergt businessmodellen die samenwerken 

faciliteren, zodat ook software gedeeld kan worden. 

De financiële sector speelt vandaag ook een belangrijke adviserende rol naar bedrijven toe, en 

een aantal banken biedt vandaag al digitale check-ups aan, of een Digitale Coach die bedrijven 

helpt bij het uitwerken van een digitale strategie. Daar is nood aan. Een recent onderzoek van de 

Vlerick Business School bij Vlaamse groeibedrijven leerde dat minder dan een derde een 

concreet plan heeft voor hun digitale strategie. 

Door de vermelde evoluties wordt reguleren moeilijker, waardoor het risico groot is dat de 

overheid en regelgeving steeds achterop lopen. Daar tegenover staat dat 30% van de IT-kosten 

in de financiële sector zijn een gevolg van overheidsregulering die nageleefd moet worden. 

Regulering zou een competitief wapen kunnen worden. Dat is het nu niet. Onder andere de 

nieuwe Europese regels van de General Data Protection Regulation (GDPR) en de Revised 

Payment Service Directive (PSD2) bieden kansen. 

De ontwikkelingen hebben grote gevolgen voor de werkgelegenheid. De tewerkstelling in de 

financiële sector daalde van 64.000 naar 51.000 jobs op tien jaar tijd en ook het aantal nieuwe 

aanwervingen stokte. De financiële sector heeft ook een relatief oud personeelsbestand. Maar 

‘Minder sectoraal denken is 
noodzakelijk. Bedrijven en jobs zijn 

steeds moeilijker in te delen 
volgens traditionele afbakeningen.’ 
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automatisering leidt niet automatisch tot minder jobs. Er is vooral een verschuiving in taken en 

profielen aan de gang. De hypothese is vaak dat digitalisering impact heeft op heel wat 

administratief uitvoerende functies en dat jobs met veel repetitieve taken die vertaalbaar zijn naar 

algoritmes sterk bedreigd zijn. De realiteit is complexer dan dat. Het zal veeleer gaan over nieuwe 

samenstelling van functies, door uitholling van 

bepaalde taken. Er zijn heel wat beroepen waar die 

administratieve routinetaken maar een klein 

onderdeel zijn van de job. Digitalisering betekent 

dan niet dat mensen vervangen worden. Digitale 

tools helpen mensen vaak ook om hun werk 

efficiënter/beter te doen (denk bijvoorbeeld aan de commercieel assistent die met het CRM-

systeem in één muisklik heel wat informatie voor de klant ter beschikking heeft en de klant zo veel 

beter kan voorthelpen of de bankbediende die op basis van achterliggende big data analyses nu 

sneller een zicht heeft op de producten die het best passen bij de klant).  

De reden waarom en de manier waarop bedrijven digitaliseren bepaalt ook welke impact het heeft 

op jobs. Digitaliseert men om te besparen? Dan is het risico op jobverlies groter. Digitaliseert men 

om klanten efficiënter en kwalitatief beter te dienen? Dan is de kans groter dat de jobs gaan 

verschuiven van routinetaken naar meer advies en service aan de klanten. Bovendien zijn er twee 

manieren om te digitaliseren: gewoon meer digitaal doen (app voor een taxibedrijf), en dan is de 

impact op de jobs kleiner dan wanneer de digitalisering ook echt gebruikt wordt om het model van 

dienstverlening om te keren (bv. model van Blabla cars). 

Er is ook een belangrijke impact op competenties en nood aan aangepaste opleidingen om die 

nieuwe competenties aan te leren. Die worden in de praktijk al georganiseerd, maar de nood aan 

opleidingen blijft groot. Zo zijn of worden niet alleen technische vaardigheden en gespecialiseerde 

domeinspecifieke kennis, maar ook andere competenties cruciaal: flexibel 

aanpassingsvermogen, creativiteit, leervermogen, aandacht voor eigen inzetbaarheid, 

loopbaancompetenties, digitale geletterdheid (ook bij jongere generaties: hoe gebruik ik de 

digitale tools in een professionele context?), basisinzicht in big data (hoe ontstaan ze, wat kan je 

eruit leren, wat kan je er niet uit leren?...).  

Een stuk van de opleidingen is ook bedoeld om weerstand voor digitalisering bij het personeel 

weg te nemen. De vrees dat hun werk bedreigd wordt door digitalisering, komt voor een deel voort 

uit schrik voor het onbekende. Digitalisering is een breed begrip en het concreet maken, kan 

helpen. 

Ook de manier waarop wordt geleerd, verandert. Werknemers leren op heel veel verschillende 

manieren leren, in een opleiding, maar zeker ook daarbuiten. Mensen zoeken overal waar ze die 

kunnen vinden informatie op en gaan daarmee aan de slag. Heeft men een Excel-vraag bv., dan 

zoekt men op internet een aantal filmpjes van ervaren of minder ervaren gebruikers, een forum 

waar mensen ervaringen uitwisselen enz. Mensen zoeken ook vooral korte leermomenten uit – 

een podcast, een webinar, een app. enz. De uitdaging daar is om ervoor te zorgen dat mensen 

kwalitatieve informatie kunnen bekijken. Tegelijkertijd is het de uitdaging om ervoor te zorgen dat 

ze op een of andere manier de ‘lijm’ zien in wat ze in die korte leermomenten zien – bv. Excel 

deelneemster die stelt ‘Ik wist al veel door te experimenten met trial en error, maar bij de opleiding 

viel alles mooi samen’: mensen leiden zich deels zelf op door trial and error en deels door 

opleidingen te volgen die alles samenbrengen. Cevora bv. werkt steeds meer op die manier, met 

samenhangende trajecten: korte fimpjes, kwissen, apps en een achterliggende uitgebreide 

opleiding die toelaat om al die micro-ervaringen op een hoger niveau te tillen. 

‘De hypothese is vaak dat jobs met veel 
repetitieve taken die vertaalbaar zijn 

naar algoritmes sterk bedreigd zijn. De 
realiteit is complexer dan dat.’ 
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De overheid zou werkgevers en werknemers meer moet stimuleren om levenslang te leren tijdens 

de loopbaan. Loopbaandenken is nog onvoldoende uitgewerkt. Mensen moeten leren 

functioneren in horizontale organisaties. We moeten denken in termen van competenties en 

combinaties van competenties, eerder dan in termen 

van beroepen. Onderwijs moet harder inzetten op het 

zelf leren van mensen, leren door in co-creatie te 

gaan en op het verwerven van 

loopbaancompetenties. Nieuwe leermethodes en 

multichannel leren kunnen veel meer worden 

ingezet. Er is ook nood aan periodes van ‘intense learning’ evt. heroriëntatie – in het 

volwassenonderwijs zou er een breed aanbod moeten kunnen ontstaan – gepaard met periodes 

waarbinnen mensen iets intensiever kunnen leren zonder hun job/inkomen te verliezen. 

Werkzoekenden moeten meer toegang hebben tot opleidingen die hen gericht competenties 

bijbrengen aanvullend op hun individuele noden. Bij Cevora ziet men bijvoorbeeld dat heel wat 

mensen in outplacementbegeleiding heel wat opleidingen rond office-toepassingen, social skills 

volgen. Ze gebruiken die periode als een periode van herbronning. Voor 

werkzoekendenopleidingen gaat men nu ook starten met projecten waarin we eerst bedrijven 

zoeken en werkzoekenden dan op maat opleiden. 

Een belangrijke vaststelling uit onderzoek, niet enkel voor de financiële sector maar ook ruimer, 

is dat de ‘skills’ en ‘mindset’ aan de top en bij het middenkader van een bedrijf essentieel is. Als 

die niet overtuigd en in bepaalde mate ‘mee’ zijn met de digitale uitdagingen, is het moeilijk om 

vooruitgang te boeken. 

2.3 Bouwsector 

De digitalisering schept meerdere kansen voor de bouwsector.  

 Building Informative Modeling (BIM), een procedure waarbij een intelligent 3D-model wordt 

gemaakt en gebruikt om beslissingen voor projecten te nemen en over te brengen, maakt 

opgang. Dankzij Autodesk BIM-oplossingen worden ontwerpen, visualisatie, simulatie en 

samenwerking mogelijk gemaakt en krijgen alle betrokkenen gedurende de gehele 

levenscyclus van een project meer duidelijkheid. Anders gezegd: voor de aanvang van de 

echte bouw wordt een digital twin gemodelleerd. Zo laat digitalisering ook toe om beter met 

iedereen samen te werken omdat de digital twin de inbreng van alle betrokken partijen 

samenbrengt. Zo worden problemen, die op traditionele werven pas tijdens het bouwen 

ontdekt worden, veel vroeger vastgesteld. Dat helpt ook bij het beter organiseren van het 

transport. De toepassing is heel groot, maar laat ook toe om met minder werknemers te 

werken.  

 Ten tweede heeft de bouwsector meestal te maken unieke producten waardoor het niet echt 

mogelijk is een prototype te optimaliseren en vervolgens in massa te produceren. Dit heeft 

als gevolg dat er meer ‘productieschade’ is dan bijvoorbeeld bij de bouw van een auto. 

Bouwschade kan in de bouwsector makkelijk oplopen tot 15% van de bouwkost terwijl 

bouwbedrijven slechts 1 à 2 % winst maken op een project. De digitale revolutie kan de 

rendabiliteit verhogen door bouwschade te reduceren.  

 Naast BIM spelen ook drones en robots een steeds belangrijkere rol. De digitalisering laat 

toe om zwaar werk lichter en veiliger te maken. Zo maken drones het inspecteren van moeilijk 

bereikbare daken (bv. kerktoren) veel veiliger. 

‘We moeten denken in termen van 
competenties en combinaties van 

competenties, eerder dan in termen 
van beroepen.’ 
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De ontwikkelingen gaan snel omdat veel technologieën beschikbaar, betaalbaar én werfgeschikt 

worden gemaakt. Meerdere grote bedrijven proberen maximaal op digitalisering in te zetten. Om 

te overleven, moeten bouwbedrijven meegaan met 

deze evolutie. Het is een grote uitdaging om ook 

kleinere bedrijven mee te nemen. Zij maken het 

gros van de bedrijven uit in de bouwsector: 73% 

van de Vlaamse bouwbedrijven telt minder 

dan 6 arbeiders, 94% telt minder dan 20 

arbeiders. Ook zij moeten evolueren om overeind te blijven (cf. Darwin: het is niet de sterkste die 

overleeft, maar degene die zich het best kan aanpassen aan nieuwe omstandigheden). 

Constructiv, het fonds voor vakopleiding in de bouwnijverheid, probeert een brugfunctie op zich 

te nemen, bv. door te luisteren bij en leren van ‘early-adapters’. Er zijn ook goede afspraken met 

het WTCB om die innovaties te kunnen vertalen naar de arbeidsvloer. Nederland heeft hierin veel 

voorsprong genomen. 

Ook ontwerpers en architecten hebben met digitalisering te maken. De overheid is in hier een 

belangrijke factor. Zo liep de overgang naar de digitale bouwaanvraag niet van een leien dakje – 

de introductie werd al meermaals uitgesteld – omdat de overheid steken heeft laten vallen: het 

voorbereidingsproces was niet ideaal, er waren veel gebreken met de platformen en de sector 

was onvoldoende voorbereid door gebrek aan voorafgaandelijke dialoog. 

Belangrijk is dat de bouwvakkers met de nieuwe technologieën kunnen omgaan. Bijscholing van 

bouwvakkers is essentieel omdat de Belgische bouwvakker anders wordt vervangen door 

bouwvakkers uit Estland of Letland, landen waar sterk wordt ingezet op digitale vaardigheden.  

Constructiv werkt samen met CEVORA om de omslag te maken op basis van goede 

competentieprofielen. De vertaling naar onderwijs loopt echter moeilijk. Digitale competenties 

moeten mee worden ingeschreven in de opleiding. Ook de overheid beseft te weinig dat de bouw 

hightech wordt. Zo werd de bouw eerst zelfs niet meegenomen in het STEM-besluit.  

Constructiv maakt al lang handboeken voor opleidingsverstrekkers en nu maakt het fonds vooral 

constru-books. Er is een digitaal platform voor alle opleidingsverstrekkers waar verschillende 

opleidingsmethodes worden aangeboden (handboeken, filmpjes …). Naast Constructiv zijn er ook 

heel wat andere opleidingsverstrekkers op de markt actief.  

Bij aanwervingen in de sector wordt niet zozeer meer 

naar het diploma wordt gekeken, maar wel naar de 

school waar men heeft gestudeerd. De manier waarop 

een school iemand naar een diploma begeleidt, is heel 

belangrijk. Mensen moeten leren leren en moeten in 

staat zijn om zelf bij te leren. Vandaag is er ook slechts 

een heel beperkte overdracht tussen onderwijs en werk. Beide moeten investeren om deze 

overdracht te versterken. Het onderwijs schermt zich hiervan nog te veel af. Door de introductie 

van de curriculumdossiers wil onderwijs de invloed van de beroepskwalificatiedossiers beperken. 

De vrijheid van onderwijs lijkt zo een zware prijs voor de kwaliteit van het onderwijs te worden. 

‘Het is een grote uitdaging om ook 
kleinere bedrijven mee te nemen in de 
digitalisering. Ook zij moeten evolueren 

om overeind te blijven’ 

‘Het onderwijs schermt zich nog te 
veel af. De vrijheid van onderwijs lijkt 
zo een zware prijs voor de kwaliteit 

van het onderwijs te worden.’ 
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Vaak zijn bouwarbeiders technisch opgeleid en hebben ze specifieke ervaring die stilaan komt te 

‘vervallen’. Een arbeider die pas vijf jaar afgestudeerd is kan vaak beter om met de nieuwe 

technologie terwijl zijn ploegbaas lijdzaam moet toekijken hoe die jongere hem qua competenties 

voorbij steekt. De relevantie van de ervaringsladder verdwijnt en dat kan leiden tot drama’s in vele 

sectoren. De digitalisering zorgt voor een 

loskoppeling van anciënniteit, ervaring en 

productiviteit, en zorgt zo voor een grote 

uitdaging voor ons sociaal model waarin 

verloning en promotie samenhangen 

met anciënniteit en ervaring.  

De Vlaamse overheid doet goede zaken doet zoals de cluster BIM waarbij zowel software, 

materiaal en studiebureaus bij betrokken zijn en waarvoor Constructiv ondersteuning krijgt. In 

Nederland is de overheid sneller attent geweest, maar vanuit de privésector is Vlaanderen bij de 

voortrekkers in Europa. De overheid zou er bv. voor moeten zorgen dat in de nabije toekomst de 

volledige bouwaanvraag digitaal kan gebeuren, zoals reeds in Singapore reeds het geval is.  

Er is vraag naar eenvoud van de regelgeving. Voor subsidies of octrooiaanvragen moeten 

bedrijven beroep doen op externe experten, terwijl dit toegankelijker zou moeten kunnen. Er is 

ook nood aan juridische zekerheid en roadmaps: bedrijven moeten als gevolg van de digitalisering 

grote investeringen doen. Wanneer de overheid dan plots van koers verandert, kan dit tot 

faillissementen leiden. Daarnaast moet de overheid vooral inzetten op het wegnemen van 

barrières. De overheid heeft ook een voorbeeldfunctie: door strenge eisen te stellen op vlak van 

bijvoorbeeld energie-efficiëntie kan in Vlaanderen de know-how opgebouwd worden die elders in 

de wereld ook van pas zal komen. Dat kan de Vlaamse bedrijven een concurrentieel voordeel 

geven. 

Een ander knelpunt is dat er weliswaar een goed clusterbeleid wordt gevoerd door de overheid, 

maar dat het beleid meestal stopt na de sensibiliseringsfase, terwijl de implementatie en bv. 

opleiding vaak een probleem is. Dat betekent echter niet dat dat niet alle opleidingsnoden naar 

de overheid mogen worden doorgeschoven. Ook de bedrijven moeten zelf hun medewerkers 

meenemen in de digitalisering.  

Een voorstel is ook om bedrijven die meer arbeidsplaatsen genereren extra te belonen.  

2.4 Energie 

De elektro-installateurs zijn een sector met veel kleine bedrijven en zelfstandige ondernemers. 

Binnen de energiesector beweegt er enorm veel en gaat het bijzonder snel. Er is ook veel vraag 

op de arbeidsmarkt naar goede technische profielen. Dat maakt het voor elektro-installateurs vaak 

moeilijk om geschikt personeel te vinden. 

Een probleem is dat het onderwijs erop achteruit gaat en de verkeerde prioriteiten legt. Elke jaar 

doet VOLTA een proef of de afgestudeerden klaar zijn voor de arbeidsmarkt. VOLTA stelt vast 

dat de basiskwalificaties ontbreken, terwijl de beroepskwalificatiesdossiers vooral focussen op 

nieuwe technieken in de wereld van de elektrotechniek: batterijen, warmtepompen, pv, internet of 

things …. Leerlingen kunnen bv. wel een programma gebruiken, maar begrijpen een 

stroomschema niet meer. Onderwijs moet de basis aanbieden.  

Hoger Beroepsonderwijs, HBO5, blijft belangrijk en mag niet stiefmoederlijk worden behandeld. 

Pas afgestudeerden hebben nood aan een verdieping via HBO5. Momenteel stelt dat systeem 

‘De digitalisering zorgt voor een grote 
uitdaging voor ons sociaal model waarin 
verloning en promotie samenhangen met 

anciënniteit en ervaring.’ 



   

  
Verslag SERV rondetafels digitalisering  

 

 

 
  10 

 

echter weinig voor. In Letland studeren de elektrotechniekers af op hun 20ste in plaats van op hun 

18de. Ze zijn zo veel beter voorbereid op die nieuwe evoluties.  

Daarnaast is er nood aan levenslang leren, net omdat er een vervaldatum op ervaring en kennis 

zit door technologische ontwikkelingen op het vlak van bv. verdichting van de bouwschil, 

ventilatie, warmtepompen en een veranderende perceptie van comfort, enz. Er zal een grote 

impact van de digitalisering op het curriculum zijn.  

Een belangrijke vaststelling is dat sectorgrenzen vervagen door de digitalisering. Veel is cross-

sectoraal. Er zijn in toenemende mate allianties en samenwerking tussen bedrijven uit de energie-

, IT- en bouwsector. Er moet vermeden worden om in silo’s te denken en te werken. Er is bv. een 

verregaande integratie tussen elektriciteit, warmte en ventilatie, die dat vergt andere 

vaardigheden. Elektrische kennis wordt belangrijker voor loodgieters en dakwerkers. Een 

installateur van sanitair en verwarming zal met de slimme water- en slimme energiemeter 

geconfronteerd worden. Een dakwerker zal moeten weten om te gaan met energievoorzieningen 

op het dak (zoals PV-installaties). Warmtepompen eisen dat chauffagisten ook iets kennen van 

elektromechaniek, en omgekeerd moeten elektrotechniekers meer weten van verwarming. Ze 

worden meer ‘regeltechnicus’. Het is moeilijk om mensen te vinden met zulke competenties die 

sectoren overstijgen. Er is nood aan specialisten die veel meer gaan samenwerken. Daarnaast is 

er ook op managementniveau een uitdaging om al die puzzelstukken samen te leggen. Flux50 

heeft daarom een ESF-project in de steigers staan rond competenties.  

Er wordt ook gepleit voor meer e-learning via MOOCS (massive open online courses). De sociale 

partners zouden hierover tot een akkoord moeten kunnen komen. Vakbonden vrezen echter dat 

opleiding dan iets wordt voor na de werkuren en dus leidt tot stijging van werklast. Werkgevers 

zweren nog vaak bij klassikale opleidingen 

en vrezen dat werknemers minder leren in 

andere formules. Nochtans kan via 3 uur e-

learning vaak even veel geleerd worden als 

bij een volledige dag klassikale les. We 

moeten af van het idee dat opleiding enkel 

kan door ergens een dag naar de les te gaan.  

Ook bij energieleveranciers is er een grote impact op de werknemers. Klantenrelaties gebeuren 

vooral via nieuwe kanalen of door selfcare. Daardoor verdwijnen routinetaken en worden er meer 

digitale vaardigheden verwacht van de werknemers. In de back-office komen robots en dit vergt 

aanpassingen van het personeel dat hier vaak wantrouwig tegenover staat. Tegelijk blijven 

medewerkers unieke vaardigheden hebben die robots niet onder de knie zullen krijgen. Toch zal 

voor bijna alle werknemers de job- en de functie-inhoud veranderen. Engie bv. probeert de 

werknemers zo snel mogelijk te betrekken in deze evoluties. Werknemers zijn ook consument, en 

door hun ervaring als consument staan ze meer open voor veranderingen op de werkvloer omdat 

ze snappen dat die veranderingen nu eenmaal moeten gebeuren. Engie probeert de sociale 

partners hierbij zoveel mogelijk te betrekken. Het vraagt openheid langs beide kanten. Nieuwe 

producten ontstaan trouwens ook door co-creatie met werknemers. 

‘De sociale partners zouden over e-learing tot 
een akkoord moeten kunnen komen. We 

moeten af van het idee dat opleiding enkel kan 
door ergens een dag naar de les te gaan.’ 
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Er is vraag naar een overheid die zorgt voor minder belemmeringen voor interacties op computer 

tussen klant en bedrijf. Zo wordt de online identificatie van klanten aan de hand van hun simkaart 

nu nog tegen gehouden. 

Ook in de energiesector is het een grote uitdaging om kleinere (nog niet of minder innovatieve) 

bedrijven mee te krijgen. Kleine bedrijven vallen nu bv. nog te vaak uit de boot bij de 

speerpuntclusters. Zij moeten ondersteund worden want ze hebben minder capaciteit om zelf die 

opleidingen op te volgen en aan te bieden.  

De energiesector is gewend om te werken met installaties die lang meegaan. Daarom is de 

regelgeving vaak niet aangepast aan de nieuwe versnelling. Het winterpakket van de Europese 

Commissie houdt bijvoorbeeld meer dan 1500 pagina’s wetgeving in. Het zal een klus worden dat 

te implementeren in de realiteit.  

Experimentwetgeving en regelluwe zones zijn belangrijk om nieuwe innovaties te stimuleren en 

uit te proberen. Ze kunnen vermijden dat 

wetgeving te traag mee evolueert en een 

belemmering wordt. In het kader van zo’n 

proeftuinenbeleid moet er niet alleen 

worden gezorgd dat de grote bedrijven 

mee zijn, maar ook de lokale overheden. 

Het is namelijk bij de lokale overheid dat vele bevoegdheden liggen om deze evoluties mogelijk 

te maken. 

De discussie bij digitale technologieën zoals slimme meters mag niet altijd gaan over de kosten 

voor de consument, maar ook aandacht hebben voor de gevolgen voor de werkgelegenheid. Door 

het invoeren van de slimme meters zullen de mensen die vandaag energiemeters uitlezen hun 

taak verliezen. Hoe kunnen we hen opvangen en heropleiden?  

Een belangrijke discussie in de energiesector is of wordt het eigenaarschap, beheer en het open 

stellen van allerhande data.  

‘Experimentwetgeving en regelluwe zones 
zijn belangrijk om nieuwe innovaties te 

stimuleren en uit te proberen. Ze kunnen 
vermijden dat wetgeving te traag mee 
evolueert en een belemmering wordt.’ 
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Er wordt ook op gewezen dat nieuwe digitale technieken voor disruptieve ontwikkelingen kunnen 

zorgen in de energiesector. Voorbeelden zijn powerpeers (peer to peer elektriciteitslevering, zelfs 

voor bv. 10 minuten) en Blockchain toepassingen die de huidige rollen en modellen binnen 

energiesector tussen producent, netbeheerder, leverancier en klant helemaal overhoop kunnen 

gooien.  

2.5 Logistiek 

De digitalisering is in de transportsector al lange tijd aan de gang, op diverse niveaus  

VIL is het innovatieplatform voor de logistieke sector en ondergaat momenteel een transformatie 

naar speerpuntcluster Logistiek. Eén van de opdracht van VIL is om duurzame en innovatieve 

concepten en technologieën te implementeren. Digitalisering is één van de vier prioritaire 

werkthema’s voor VIL, naast Flanders gates, duurzaamheid en omni-chanel. VIL deed in het 

kader van de digitalisering een studie over de impact van drones en zelfrijdende trucks, o.a. op 

de noodzakelijke competenties van toekomstige chauffeurs. VIL verspreidt zijn kennis ook naar 

een breder publiek, bijvoorbeeld via een demonstratiecentrum om bestaande projecten te tonen 

aan toekomstige werknemers en studenten.    

De overheid heeft grote stappen gezet en focust op de juiste zaken. Vandaag voldoet het wettelijk 

kader vaak nog niet, maar de overheid werkt wel samen met en luistert naar de industrie, en 

probeert een testbed te creëren, bv. voor autonome voertuigen, drones, … Vaak is nieuwe 

wetgeving nodig, en dat vergt (soms te veel) tijd. 

Wat kmo’s betreft is VIL verplicht om bij hun projecten minstens 50% kleine of middelgrote 

ondernemingen te betrekken. In die projecten delen grote bedrijven vrij open hun ervaringen en 

daarvan kunnen kmo’s leren. Kmo’s zijn niet per definitie minder geneigd tot innovatie. Om kmo’s 

te betrekken ligt de oplossing trouwens niet zozeer in subsidies: kmo’s moeten zelf kijken wat 

deelname aan samenwerkingsprojecten voor hen kan opbrengen.  

Het gevaar van technologische vooruitgang is dat de samenleving uit het oog wordt verloren. Een 

knelpunt is bv. dat in logistieke diensten de verantwoordelijkheid vaak naar schijnzelfstandigen 

wordt geschoven en de winsten naar het 

buitenland verdwijnen. Deliveroo staat 

bijvoorbeeld niet ingeschreven als 

transportbedrijf, maar als sociaal secretariaat 

voor artiesten. De digitalisering draagt ook bij 

aan de sociale dumping in de transportsector. 

Zo kan een Belgische werkgever een bedrijfje hebben in Slovakije waar slechts één werknemer 

de dienstregeling kopieert en doorgeeft. Een gelijk speelveld is essentieel. Uber heeft andere 

spelregels dan taxibedrijven. Zo wordt er BTW noch bedrijfsvoorheffing betaald. Europa is bezig 

met deze problematiek. De Europese Unie laat het fenomeen toe binnen een bepaald kader. Een 

goede opvolging is vereist: Europa zal moeten beslissen binnen welk sociaal stelsel dergelijke 

diensten vallen.  

De taakinvulling van chauffeurs zal wijzigen. Daaraan moeten de beroepskwalificatiedossiers 

worden aangepast. Als de chauffeur bv. in een zelfrijdende truck ook administratieve taken moet 

opnemen, zijn er andere profielen nodig. De uitdagingen zijn vooral groot in Vlaanderen. Zo wil 

men het taxidecreet aanpassen en De Lijn laten inkrimpen. Nochtans heeft men in het Verenigd 

‘De digitalisering draagt bij aan de sociale 
dumping in de transportsector. De 
verantwoordelijkheid wordt naar 

schijnzelfstandigen geschoven en de 
winsten gaan naar het buitenland.’ 
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Koninkrijk al spijt van de privatisering van de spoorwegen en in Nederland betreurt men de 

privatisering van de busdiensten. 

De digitalisering opent ook de brede discussie over de rol van werk en de invulling ervan. Functies 

en taken wijzigen, er gaan jobs verloren, maar er is tegelijk ook veel werk dat vandaag niet gedaan 

wordt. 

2.6 Overheid 

Een digitale overheid is niet zozeer een technische uitdaging, maar een culturele. Daarbinnen is 

er vooral nood aan een cultuur van samenwerking. Iedereen zegt voor samenwerking te zijn, 

maar in de praktijk neemt binnen de overheid het competitieve element vaak de overhand en 

werken departementen daardoor nog te vaak 

op zichzelf. De overheid zou ook meer 

moeten samenwerken in partnerships met 

externe partners, op basis van 

gelijkwaardigheid. Er is echter nog veel 

argwaan. Er is veel interesse maar 

weinig echt commitment. 

Binnen VDAB, slechts één voorbeeld van een overheidsagentschap, leid de digitalisering tot 

nieuwe klantgedreven dienstverleningsmodellen. VDAB heeft enkele jaren geleden een platform 

rond nieuwe dienstverlening opgestart. Daarnaast is ook bij VDAB aandacht voor competenties 

die meer vervlochten geraken. Gebruik van big data analytics neemt toe.  

De leidend ambtenaren van de Vlaamse overheid zijn op werkbezoek geweest naar Sillicon 

Valley. Het belangrijkste dat ze daar hebben gehoord of geleerd is dat er ook bij de overheid nood 

is aan een start-up mentaliteit. De lessen zijn vertaald in het project ‘overheid 4.0’.  

Een grondig debat is nodig over de kerntaken van de overheid. Inhoudelijk moet de discussie niet 

alleen gaan over het digitaliseren van papieren formulieren, maar er moet ook worden nagedacht 

of deze formulieren überhaupt nodig zijn.  

Door de digitalisering worden er bij de overheid steeds meer ICT-taken geoutsourced. De 

Vlaamse overheid lanceert veel initiatieven (zoals open data voor burgers en bedrijven) maar 

voorziet daar tegelijk onvoldoende mensen en middelen voor. Belangrijk is dat er een minimum 

aan ICT-deskundigheid intern binnen de overheid aanwezig is om bepaalde taken goed te kunnen 

outsourcen. Dat vergt ook dat ICT-profielen binnen de overheid voldoende voeling moeten 

kunnen houden met de ontwikkelingen, en niet enkel beheerstaken zouden moeten doen. 

2.7 Wetenschappelijke reflecties 

In zijn wetenschappelijke reflectie licht Prof. dr. Steven Dhondt toe hoe de argumenten en lessen 

van de vijf sectoren zich verhouden tot zijn eigen onderzoek naar de gevolgen van robotisering 

en digitalisering voor werk. Het vertrekpunt voor zijn analyse is dat we allemaal veel verwachten 

van de technologie (bijna iedereen wil een zelfrijdende auto), maar dat we met zijn allen ook erg 

achterdochtig zijn over de mogelijkheden van die technologie (niemand wil een zelfrijdende auto 

die vijf jaar oud is).  

De voorspellingen over de negatieve gevolgen van de nieuwe technologie voor werk dateren van 

zo’n vier jaar geleden. De voorspellingen zouden vandaag zichtbaar moeten zijn. In de praktijk 

‘Een digitale overheid is geen technische 
maar een culturele uitdaging. De overheid 
zou meer onderling en in partnerschappen 

moeten samenwerken.’ 
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zien we dat onze economieën aan het ‘oververhitten’ zijn en de behoefte naar meer 

arbeidskrachten zeer hoog is. We zitten bijna op dergelijke lage cijfers voor werkloosheid dat 

sprake is van ‘frictiewerkloosheid’. Het beeld van de wetenschap is dat de afgelopen economische 

crisis een ‘conjuncturele crisis’ is geweest (de werkgelegenheidsparameters staan weer op het 

niveau van voor de crisis) en geen ‘structurele crisis’. Indien sprake was van een structurele crisis, 

dan zouden we moeten nadenken over middelen en maatregelen om grote knelpunten op de 

arbeidsmarkt op te lossen. Volgens de wetenschap is die stap niet echt nodig1. De discussie over 

technologie en arbeid lijkt in grote mate gedreven te worden door ‘technology push’. Het is goed 

om een beetje ‘rust’ in de discussie te brengen. 

Voor zijn reflecties vat Steven Dhondt de argumenten samen onder vier hoofdingen: (1) wat heb 

ik gemist in de discussie, maar dat was maar goed ook; (2) wat heb ik gemist, en dat is spijtig; (3) 

wat was interessant en daar wil ik verder mee; (4) wat was interessant, maar waar twijfel ik over. 

Wat heeft hij gemist en is goed dat hij het heeft gemist?  

 Opvallend is dat de sectoren meer 

vertrouwen hebben over de toekomst van 

arbeid, meer dan wat je in de pers hoort. 

Er lijkt geen angst over technologie te 

bestaan: de sectoren hebben het over 

hoe ze de uitdaging willen oppakken: dat 

is dus goed. 

 STOA (Europees Parlement) lanceerde de gedachte dat we de technologische revolutie met 

een belasting op robots te lijf zouden kunnen. Geen van de sectoren heeft echt op dit 

argument gereageerd. Terecht omdat het volgende speelt: 
 Robots krijgen geen loon, ze worden gekocht. Daar zit dus al accijns op (BTW). 

 Een hogere accijns op technologie is feitelijk een rem op innovatie. Dat kan niet de 

bedoeling zijn. Ook is de implementatie van een dergelijke belasting lastig: als andere 

landen het niet doen, dan doen we onszelf te kort. 

 Wellicht is het beter om te kijken naar de werkgeverslasten: lagere bijdragen van 

werkgevers voor pensioen en sociale zekerheid zouden ‘werknemers’ goedkoper 

kunnen maken in vergelijking met robots. Hoewel ook hier geldt dat dit voordeel op 

termijn door nog goedkopere robots teniet kan worden gedaan.  

 En bottom-line: als een bedrijf investeert in robots omdat dat winstgevender is, dan moet 

je de winst belasten.  

 Niemand pleit voor basisinkomen, hoewel wel werd voorgesteld om de bredere discussie te 

voeren over een samenleving zonder werk (omdat de robots alles gaan doen). We zitten 

zeker nog niet in de situatie dat basisinkomen een valabel alternatief is voor ons huidige 

stelsel. Allereerst lijkt de huidige crisis een conjuncturele crisis en zijn geen grote horden 

werklozen zichtbaar die nooit meer aan het werk komen (althans niet meer dan in het 

verleden: oudere werklozen worden niet aangeworven vanwege kennisachterstand; 

integendeel, ze krijgen geen werk vanwege verkeerde opvattingen bij werkgevers). Ten 

tweede is het zo dat met basisinkomen, we onvoldoende prikkels aanbrengen om aan het 

werk te gaan of te blijven. De druk komt verkeerd te liggen: in de huidige arbeidsmarkt stuurt 

de vraag naar arbeid waar iedereen terecht komt; in een basisinkomen-arbeidsmarkt blijft 

                                                
1  Erken, H., Loon, E. van , Verbeek, W. (2015) Mismatch on the Dutch labour market in the Great Recession. (CPB 

Discussion Paper | 303) Den Haag: CPB Netherlands Bureau for Policy Analysis, P.O. Box 80510, 2508 GM, The 
Hague 

‘Opvallend is dat de sectoren vertrouwen 
hebben over de toekomst van arbeid, meer 
dan wat je in de pers hoort, en het vooral 
hebben over hoe ze de uitdaging willen 

oppakken: dat is goed.’ 
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iedereen zitten tot er ‘leuk’ werk voorbijkomt. Hoe dat laatste uitpakt voor economische groei 

is onvoldoende in beeld. De kosten van een basisinkomen kunnen erg hoog liggen. 

Voorstanders beweren dat die worden terugverdiend door lagere sociale 

zekerheidsbijdragen. Basisinkomen kan werkgevers dwingen om hogere lonen uit te keren, 

wat werkgevers opnieuw dwingt om te innoveren. Het tegenargument is dat de markt (lees 

marktvraag) niet selecteert welke jobs en innovaties nodig zijn, maar dat de persoonlijke 

behoefte leidend zal zijn. Er is nog te weinig bekend over wat een basisinkomen doet. 

 Niemand pleit voor verdere flexibilisering van de arbeid. Dat is een goede zaak. De studie 

van Voka en Roland Berger over Industrie 4.0 voor de  

Vlaamse regering wijst op de nadelen van te grote 

flexibiliteit op de arbeidsmarkt. Het Nederlandse 

voorbeeld toont aan dat te grote flexibiliteit negatief 

uitwerkt voor groei in de industriële sectoren.  

 Het algemene gevoel in de vergadering lijkt de 

volgende: “we hebben een goed systeem, en laat ons 

binnen dit kader redeneren”. Voor de SERV is dat 

geruststellend: er zit op de rondetafel niemand die 

disruptie van het overlegsysteem wil hebben.  

Wat heeft hij gemist en vindt hij slecht dat het niet aan bod 

is gekomen? 

 Over de opleidingsinvesteringen moet het onderscheid 

worden gemaakt in wat het individu moet doen en wat 

bedrijven moeten doen. Het lijkt erop dat nu de discussie over elke opleiding, een 

werkgeversverantwoordelijkheid is. Maar individuen kunnen ook wat willen: dan moeten ze 

daarvoor ook de rekening krijgen. Wel moeten we bewust zijn dat bedrijven het beste weten 

wat ze aan skills nodig hebben: voor die trainingen en opleidingen moeten zij gewoon de 

geldbeugel trekken.  

 Er is reeds in Vlaanderen veel aandacht voor werkbaar werk. Maar de volgende stap met 

werkbaar werk moet wel zijn ‘actief optreden van werkenden’, zeker in de kleinere bedrijven. 

Dat ontlast de werkgever om alles te moeten bedenken. De vraag is hoe je dat doet? Hoe 

ondersteun je dat? Daar had prof. Dhondt vragen over verwacht. 

 De stem van de vakbonden is belangrijker dan aan bod is gekomen. Er moet een nauwere 

aansluiting zijn van de vakbonden bij wat met de technologie in de sector gebeurt. Iedereen 

heeft het over Triple helix, maar in het onderzoeksveld is sprake van Quadruple of Quintuple 

helix (met het ecosysteem-denken). Vakbonden moeten in dit spel een rol hebben. 

Vakbonden moeten belangen van werkenden tegen innovatiegelden kunnen leggen. 

 De werkgelegenheid bij de overheid kan als een buffer op de arbeidsmarkt werken. Op dit 

moment kiest men voor een wervingsstop. Er moet echter strategisch gedacht worden over 

de rol van overheidstewerkstelling en het 

functioneren van de arbeidsmarkt. Op dit moment 

zien we de overheid vooral gericht is op aanwerven 

hoger geschoolden. Daarmee verdunnen ze het 

aanbod voor de niet-overheidsectoren. Als we 

verwachten dat er grote tekorten aan werkplekken 

‘De stem van de vakbonden is 
belangrijk. Zij moeten belangen 

van werkenden tegen 
innovatiegelden kunnen leggen.’ 
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voor laaggeschoolden zullen zijn, dan kan overheidstewerkstelling als een opvang werken 

voor laaggeschoolden. Voorbeelden: Zweden in de jaren tachtig (zie Eurofound-studie2).  

Wat was interessant en nieuw? 

 Aan overheidskant wordt al geïnvesteerd in technologie. Het is goed om een bredere visie te 

ontwikkelen over wat technologie betekent.  

 Digitale technologie krijgt tragere toepassing dan gedacht. Ook is helder dat er sterke 

verschillen zijn tussen sectoren. Sommige sectoren zijn nog maar toe aan de overstap 

analoog naar digitaal: zij kunnen leren van de andere sectoren.  

Wat is interessant, maar moet verder worden bekeken? 

 Sommige sectoren pleiten voor het 

opleiden van schapen met vijf poten (de 

zogenaamde T-skills). Dergelijke 

werknemers komen feitelijk niet voor: het 

gaat altijd om T-skills op 

organisatieniveau. In de energiesector 

werd de vaststelling gemaakt dat zij nu te maken hebben met afgestudeerden die overal iets 

over weten, maar de ‘basis’ uit hun vakgebied missen. Men mag niet te lichtvaardig over 

deze vaststelling doen. Die discussie moet je in de sectoren goed voeren.  

 Een e-learning opleiding reduceert de opleidingstijd van 8 uur klassikaal naar 3 uur. De 

discussie ging er dan over dat dit verloren arbeidstijd beperkt. Je zou ook kunnen zeggen 

dat je dan meer kunt leren.  

 Er wordt gewezen op de ‘valley of death’ bij nieuwe technologie. De sectoren ontwikkelen 

heel veel prototypes en oplossingen, maar er gaapt een gat tussen innovatie en 

implementatie. Hier moet wel op worden geacteerd. Het zou goed zijn om daar dieper op in 

te gaan.  

 Het verschil tussen grote en kleine bedrijven levert ook verschillende in relatie tot technologie 

op: in de ene sector zijn de kleine bedrijven innovatief, in de andere juist de grote. Dit 

gegeven maakt het lastig om beleid op te maken. 

 Er wordt gewezen op sociale dumping. De kritiek is op de internationale verschuiving van 

geld naar het buitenland. Maar dat is sinds internationale handel bestaat altijd al het geval. 

Een opmerking is ook dat het moet gaan om een gelijk speelveld, maar er is weinig gezegd 

over oplossingsrichtingen. Men kijkt naar de overheid.  

 Bij de overheid en digitale transformatie werd gewezen op ‘customer obsession’. De Vlaamse 

overheid zou achterlopen, maar wellicht biedt dit een kans om ‘customer obsession’ in de 

ICT-oplossingen in te brengen. De Nederlandse overheid heeft weliswaar snel geïnvesteerd 

in systemen, maar die systemen lopen achter, en zijn zeker niet geobsedeerd met de klant. 

Dat kan zeker beter. Wel moet zich bewust zijn dat de burger nu eenmaal geen klant is. Een 

werkloze kiest niet op de markt voor een uitkering. 

Uit de discussies kunnen enkele voorlopige adviezen worden gedistilleerd, zonder dat het gaat 

om een volledig advies. Daarvoor was er onvoldoende tijd.  

 Vind niet het wiel uit. Voor technology assessment kunnen de SERV en de sectoren gebruik 

maken van de kennis en kunde van de Stichting Innovatie & Arbeid.  

                                                
2  Eurofound (2015), Upgrading or polarisation? Long-term and global shifts in the employment structure: European 

Jobs Monitor 2015, Publications Office of the European Union, Luxembourg. 

‘In de energiesector heeft men nu te 
maken met afgestudeerden die overal iets 

over weten, maar de basis uit hun 
vakgebied missen. Men mag niet te 

lichtvaardig over deze vaststelling gaan.’ 
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 De overheid kan een rol spelen in al het bovenstaande, maar met een gezonde afstand. In 

Nederland speelt de overheid alleen een rol bij marktfalen: dat zou leidend moeten zijn voor 

de vraagstelling. In Vlaanderen wordt gewezen op een rol bij (minder of gerichte) 

regelgeving, de overheid als 

launching customer, het 

regelen van een gelijk 

speelveld, meer geld voor de 

innovatietrajecten.  

 De rol van de overheid lijkt vooral gericht te zijn op ondersteunen van start-ups. Er dient ook 

aandacht te zijn voor de scale-ups, misschien zelfs meer. Tegelijk dient men zich te bezinnen 

over de financiële steun hierbij: wellicht dient de overheid vooral het speelveld voor Venture 

Capitalists, banken en beurzen te maken om die groei bij bedrijven te stimuleren. 

3 Rondetafel 29 juni 2017 

Dit deel bevat een weergave van de belangrijkste uitspraken en boodschappen uit de rondetafel 

van 29 juni 2017 met de sectoren landbouw-voeding, maakindustrie, HR-diensten, retail en zorg. 

3.1 Keynote 

Prof. Ans De Vos werkt aan een VIONA-onderzoek naar 

wijzigingen in jobs, vacatures en vaardigheden, onder meer ten 

gevolge van de toegenomen technologisering en informatisering. 

Volgens prof. De Vos zullen er in de toekomst heel wat jobs 

verdwijnen, maar tegelijk ook nieuwe jobs bijkomen. De 

groeisnelheid van informatietechnologie is echter veel groter dan 

de snelheid waarmee de mens zich hieraan kan aanpassen. Niet 

alleen de competenties evolueren veel trager, het duurt ook erg 

lang vooraleer deze competenties zijn doorgedrongen op de 

werkvloer.  

In het kader van het eerder vermelde VIONA-onderzoek stuitte 

prof. De Vos op enkele paradoxen. Ten eerste is er, in 

tegenstelling tot doemberichten over de impact van bv. 

digitalisering op het aantal jobs, een toename merkbaar van de 

vacatures tussen 2013 en 2016. Jobs gaan daarbij vooral inhoudelijk transformeren. Een aantal 

uitvoerende taken wordt overgenomen door machines, maar veel jobs zelf zullen niet in hun 

geheel verdwijnen. 

Ten tweede komen er hogere competentievereisten. Er is een stijging merkbaar in het aantal skills 

die worden gevraagd per vacature. Momenteel is er al een tekort aan bepaalde competenties op 

de arbeidsmarkt. Prof. De Vos suggereert de mogelijkheid om vanuit het beleid op 

laaggeschoolden in plaats van hooggeschoolden te focussen. Zij zouden dan op de werkvloer 

kunnen worden opgeleid. Het klaslokaal versus de werkvloer zijn ook nog te veel twee werelden. 

Ten derde blijkt er een duidelijke nood aan mensen die van alle markten thuis zijn. Er is geen 

toegenomen nood aan hard skills, maar vooral soft skills (zoals veilig werken, zin voor 

ondernemen, kritische ingesteldheid) worden in toenemende mate gevraagd. Technische kennis 

vormt het fundament, en (inter)persoonlijke vaardigheden maken het verschil. De bewustwording 

‘De rol van de overheid lijkt vooral gericht te zijn op 
ondersteunen van start-ups. Er dient ook aandacht te 

zijn voor de scale-ups, misschien zelfs meer.’ 



   

  
Verslag SERV rondetafels digitalisering  

 

 

 
  18 

 

over deze soft skills is er bij jongeren en in opleidingen nog niet voldoende. Bij HR-

verantwoordelijken is er een duale houding: ondanks het belang dat zij hechten aan soft skills, 

worden de vacatures hieraan inhoudelijk nog niet aangepast.  

Tot slot wijst prof. De Vos op het belang van 

werknemers die hun job kennen en die binnen 

hun bedrijf het ‘grotere plaatje’ zien. Hier ligt 

de paradox in kennis van / affiniteit met het 

hele proces vs. versus kennis van nieuwste 

technologieën (zgn. ditigal natives vs. digital 

immigrants). Experten binnen één domein zijn 

nodig, maar contact met andere afdelingen en het begrijpen van de bedrijfscultuur evenzeer.  

3.2 Landbouw en voeding 

De voedingsindustrie is een echte KMO sector, 90% van de bedrijven hebben minder dan 20 

werknemers. Dat vormt een grote uitdaging. Er wordt nog te weinig met nieuwe technologieën 

aan de slag wordt gegaan in de voedingssector. De grote bedrijven zijn al mee, maar ook de 

kleinere ondernemingen moeten gemotiveerd worden. De kleine bedrijven moeten ervan 

overtuigd worden dat digitalisering belangrijk en essentieel is voor de concurrentiekracht. FEVIA 

neemt deze ondersteuning en sensibilisering vandaag al mee op. Proefprojecten zijn belangrijk, 

maar worden vandaag niet altijd vertaald in aanpassingen in het bedrijf.  

De voedingsindustrie is ook een 

sector met veel werkgelegenheid 

voor kortgeschoolden én voor 

hooggeschoolden. Er komen veel 

vaardigheden bij die voor 

kortgeschoolden niet evident zijn. 

In de voedingssector zijn er 

bijvoorbeeld veel oudere 

laaggeschoolden (43%) die de 

digitale competenties nooit op school hebben geleerd, maar net via ervaring op de werkvloer. 

Wanneer dergelijke laaggeschoolden bij herstructureringen worden ontslagen, loopt hun 

herscholing erg moeilijk. De verliezers zijn daardoor vooral de kortgeschoolden. Er wordt 

gevraagd dat de opleidingskosten ook in de toekomst gesolidariseerd blijven, zoals vandaag het 

geval is bij het Betaald Educatief Verlof. 

In de voedingsindustrie zijn er veel parameters, zoals smaak, die niet evident zijn voor een 

doorsnee data-analist. Data-analisten binnen de sector moeten dus kennis hebben of verwerven 

van de verschillende parameters van de voeding. De combinatie van kennis van voeding en data-

analyse is vandaag uiterst zeldzaam.  

Belangrijk is dat de overheid en de sociale partners de digitalisering positief benaderen. Er zijn 

opportuniteiten voor werknemers én werkgevers, maar dit vergt aanpassingen.  

De sector speelt ook in op de vaststelling dat de klassieke sectorale grenzen vervagen en er nood 

is aan intersectorale samenwerking. Alimento kijkt reeds zoveel mogelijk over het muurtje en 

zoekt naar opportuniteiten om samen te werken. 

‘Technische kennis vormt het fundament, 
(inter)persoonlijke vaardigheden maken het 
verschil. De bewustwording over het belang 
van deze soft skills is er nog onvoldoende bij 

jongeren en in opleidingen.’ 
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In de landbouw is verdere sensibilisering nodig. Iedereen heeft de mond vol van digitale 

landbouw, behalve de boeren zelf. Voor de boeren 

zijn de baten van digitalisering vandaag nog te 

onduidelijk. De digitale systemen zijn vandaag soms 

nog ontoereikend om boeren te helpen om 

beslissingen te nemen. Zo bestaan er vandaag 

systemen die aangeven welke koe ziek is, maar niet hoe de boer daarop moet reageren.  

Een belangrijk knelpunt is de verdeling van de kosten en baten in de keten. Boeren moeten de 

investeringen doen, maar de return wordt ergens anders gemaakt. 

Er ligt een opportuniteit in het behouden van de data, in casu bij de boeren. Zij moeten hier zo 

snel mogelijk mee aan de slag of een andere partij gaat ermee lopen.  

De wetgeving loop altijd achter op de evoluties op het terrein. Flexibelere wetgeving is essentieel 

om de snelheid van de samenleving te volgen. Er is ook vraag naar meer mogelijkheden om te 

experimenteren in zogenaamde proeftuinen. Het wetgevingskader houdt dat nu nog te veel tegen. 

De digitalisering kan ook een andere soort 

wetgeving stimuleren die op zijn beurt voor meer 

innovatie zorgt. Sensoren e.d. maken het 

namelijk mogelijk om te sturen en te 

controleren op outcome (bv. kwaliteit van de 

bodem). Dergelijke doelregelgeving kan dan de bestaande gedetailleerde middelenregulering (bv. 

allerlei bemestingsregels) vervangen.  

3.3 Maakindustrie 

In de maakindustrie worden producten worden veel meer gepersonaliseerd. Bedrijven moeten 

klaar zijn om unieke producten te maken aan de kostprijs van serieproductie. De klant is bereid 

om iets meer te betalen als de producten sneller worden geleverd en gepersonaliseerd zijn. 

Daarnaast worden bedrijven uit de maakindustrie ook meer geconnecteerd op productievlak. Er 

zijn meer sensoren en rekencapaciteit beschikbaar dan voorheen. Maar het gaat niet enkel meer 

over data-analyse, men moet ook het proces kennen. De data moet worden gecombineerd met 

de businessmodellen. De grote uitdaging is: de juiste businessmodellen uitvinden. Als de klant er 

niet voor wil betalen, heeft technologische vernieuwing bedrijfseconomisch geen zin. Zeker kleine 

bedrijven moeten sterker inzetten op het ontwikkelen van het juiste businessmodel. Daarbij zijn 

er reeds succesverhalen. Zo maakte het bedrijf Urago vroeger spatborden, maar leed het onder 

goedkopere productie in Zuid-Korea. Het bedrijf schakelde daarop over naar design producten en 

vandaag is het opnieuw een bloeiende zaak.   

De kern van de onderzoeksstrategie van Flanders 

Make bestaat uit het uitrollen van digitalisering samen 

met de bedrijven. Flanders Make vertrekt daarbij van 

de noden van de sector en de bedrijven om het 

onderzoek te plannen, waardoor er een garantie is op 

valorisatie in de sector. In de toekomst wordt verder 

ingezet op valorisatietrajecten bij zoveel mogelijk bedrijven.  

‘De wetgeving loop altijd achter op de 
evoluties op het terrein. Flexibelere 

wetgeving is essentieel om de snelheid 
van de samenleving te volgen’. 

‘Iedereen heeft de mond vol van digitale 
landbouw, behalve de boeren zelf. Voor 

hen zijn de baten nog onduidelijk’. 

‘Bedrijven worden door de 
digitalisering een stuk competitiever: 

ze kunnen meer exporteren en 
werven nieuwe mensen aan.’ 
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Flanders Make bedient in hun activiteiten 

ongeveer evenveel kmo’s als grote bedrijven. 

Innovatie zit al dan niet in het DNA van het bedrijf 

en hangt niet af van de grootte. Flanders Make zet 

vooral in op het zelf aan het woord laten van de 

kmo’s omdat zij het best andere ondernemers 

kunnen overtuigen en motiveren.  

Een cruciale succesfactor om digitalisering een te 

pakken is veranderingsbereidheid. Met het Made 

Different project stimuleert Agoria bedrijven om 

het beter te doen. Het is een 

doorbraakprogramma dat veel betrokkenheid van 

het management vraagt.  

Met het Made Different programma werden al verschillende fabrieken van de toekomst gecreëerd 

die sterk hebben ingezet op robotisering. Dat resulteerde in een totaal investeringsbedrag van 

een half miljard euro en een gemiddelde personeelstoename van 11% bij die bedrijven. Dit terwijl 

er in de sector gemiddeld een daling van de tewerkstelling met 4% geobserveerd wordt. De 

deelnemende bedrijven zijn door de digitalisering een stuk competitiever geworden: ze kunnen 

meer exporteren en daardoor werven ze nieuwe mensen aan.  

De digitalisering maakt ook een manier van ontwikkelen mogelijk die veel sneller gaat en meer 

gebaseerd is op experimenten. Innovatie loopt bij veel meer afdelingen samen in plaats van enkel 

bij de onderzoeksafdeling. 

Een belangrijke voetnoot is dat de voorbije jaren iedereen overtuigd was dat de maakindustrie 

het moeilijk had (cf. economische crisis). Vandaag gaat het goed met de bedrijven door de 

economische hausse. De orderboekjes zitten vol. Als gevolg daarvan is het moeilijker om 

bedrijven te motiveren om continu te innoveren en te transformeren. Daardoor riskeren bedrijven 

achterop te geraken en het binnen 

enkele jaren moeilijk te krijgen. De 

sector zet in op informatisering en 

informatierondes, maar toch blijven 

vele bedrijven zich onvoldoende 

bewust van de evolutie.  

Daarnaast is er een grote nood is aan beter begrip en samenwerking tussen alle sectoren. Het is 

opvallend dat men zelden ICT-bedrijven tegen komt op overlegmomenten rond digitalisering. Dat 

is jammer, want het is vaak moeilijk voor kmo’s om te weten wat ICT-bedrijven doen.  

Er is door de digitalisering ook een verschuiving van sectorgrenzen en businessmodellen. Een 

voorbeeld is dat autoconstructeurs en -verkopers vaak veel meer data hebben over chauffeurs 

dan de verzekeringsbedrijven, en dus eigenlijk evengoed ook verzekeringen kunnen beginnen 

aanbieden.  

Er zijn in het verleden ook al industriële revoluties geweest en deze hebben altijd meer werk 

opgeleverd. Wel zal de taakinhoud binnen maakbedrijven drastisch veranderen. Binnen vijf tot 

tien jaar zullen 50% van de huidige taken niet meer bestaan. Taken die zogenaamd ‘dirty, 

dangerous and dull’ zijn, worden overgenomen. Dat is ook een kans om tijd vrij te maken om zich 

op te leiden.  

‘Een cruciale succesfactor is veranderingsbereidheid. 
Nu de orderboekjes opnieuw vol zitten, is het 

moeilijker om bedrijven te overtuigen. Daardoor 
riskeren bedrijven achterop te geraken en het binnen 

enkele jaren moeilijk te krijgen’. 
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Technologie maakt werk toegankelijker. In maatwerkbedrijven bijvoorbeeld kunnen mensen met 

beperkte mogelijkheden vandaag al erg complexe producten maken dankzij technologische 

vooruitgang.  

Als men technologische innovaties wil stimuleren 

moet er ook aandacht zijn voor mensen die met die 

technologie aan de slag moeten. Er kan geen 

technologisch project starten zonder dat iedereen 

die het moet uitvoeren mee aan boord is.  

Digitalisering laat ook toe om meer organisatorische 

taken door zelfsturende teams te laten opnemen. Zo worden bijvoorbeeld ploegbazen niet meer 

vervangen en wordt een aantal niveaus binnen organisaties geschrapt. Mensen krijgen door de 

digitalisering meer tijd vrij krijgen om mee na te denken over processen.  

Een deel van de laaggeschoolden zal het moeilijker hebben om mee te kunnen met de 

digitalisering maar tegelijk zijn er ook ontwikkelingen die informatie gemakkelijker tot de operator 

brengen. Daardoor worden complexe taken veel toegankelijker. Zo ontwikkelde Arkite een 

systeem dat een operator perfect aanduidt wat hij moet doen op welk moment.  

Er is een enorm tekort aan ICT-profielen, maar voor de digitalisering zijn niet enkel techneuten 

nodig. Uit een studie van Agoria blijkt dat er ook mensen nodig zijn die de juiste vragen aan de 

data kunnen stellen.  

Het belang van soft skills wordt benadrukt. Zo worden in meerdere bedrijven mensen niet echt 

meer worden aangenomen op basis van hun diploma, maar eerder vanwege een juiste mindset.  

De sectoren zouden competentieprofielen moeten opstellen om bewust vooruit te kijken naar 

welke profielen in de toekomst nodig zullen zijn. Dat is een waardevolle oefening voor de sector 

op zich, maar ook goed voor individuele bedrijven. Opleidingsfondsen hebben hun opleidingen 

aangepast en gekoppeld aan businessscenario’s. Vanuit die scenario’s wordt aan bedrijven 

gevraagd of ze de juiste mensen hebben om die uit te voeren. De vraagstelling alleen al zorgt 

vaak voor bewustwording. 

De uitwisseling met onderwijs rond de competentieprofielen en -prognoses moet verder worden 

gefaciliteerd. Mpiris heeft projecten opgezet met het hoger onderwijs om een nieuw curriculum uit 

te rollen. Daar zou extra ondersteuning nuttig zijn.  

De leerverwachting neemt toe, maar ook de leermogelijkheden, bijvoorbeeld via digitale 

leermethodieken. Duaal leren is heel belangrijk. Leraren worden vandaag één keer opgeleid, 

maar krijgen te weinig bijscholing. Ze zouden meer in sectoren 

en industrie aanwezig moeten zijn. Daarnaast wordt het 

belang van soft skills onderschreven. Bedrijven zetten daar 

vandaag al op in en beginnen meer en meer te kijken naar 

het potentieel van de persoon. Aandachtspunt is om de 

hoogopgeleiden tijd te geven om voor innovatie en de 

laagopgeleiden op te leiden.  

De Vlaamse overheid levert goed werk. De mens staat ook voor de overheid centraal binnen de 

digitalisering. De hoop is dat de Vlaamse overheid een trekker kan zijn in kwesties rond 

dataveiligheid want de onzekerheid daaromtrent houdt bedrijven tegen om te investeren.  

‘Leerkrachten krijgen te 
weinig bijscholing. Ze zouden 
meer in sectoren en industrie 

aanwezig moeten zijn.’ 

‘Als men technologische innovaties 
wil stimuleren moet er ook aandacht 

zijn voor mensen die met die 
technologie aan de slag moeten.’  
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Vanuit de overheid zou de versnippering moet worden tegengegaan: grotere initiatieven leveren 

meer op dan veel kleine initiatieven.  

3.4 HR-diensten 

Er zijn twee remmen op de digitalisering in de sector van de HR-diensten. Ten eerste zien veel 

mensen in de HR-wereld digitalisering als een bron van verkilling in menselijke relaties. Een 

tweede rem is dat er in de HR veel familiebedrijven zijn, die vaak minder geneigd zijn mee te 

surfen op de digitaliseringsgolf. Al groeit wel het bewustzijn in de sector. 

De digitalisering biedt immers heel wat mogelijkheden om de verschillende taken in de HR samen 

te voegen. Tien jaar geleden was het contactenbestand iets belangrijk, nu staat dat gewoon 

online. Digitalisering biedt ook een impuls aan de 

productiviteit. Er kan meer worden gedaan met minder 

mensen. In een 24/7 wereld is snelheid het belangrijkste 

element geworden binnen de HR-dienstverlening. Dat is 

een heel grote uitdaging. Digitalisering leidt daarnaast ook 

tot het personaliseren van de service en kunstmatige 

intelligentie kan daar bij helpen. Er zijn vooral voordelen bij de werknemers. Het contact met de 

klant wordt cruciaal en bepaalde functies worden net eenvoudiger omdat sommige deeltaken 

gedigitaliseerd kunnen worden.  

Repetitieve taken worden overgenomen door digitalisering, wat maakt dat er meer tijd over blijft 

voor de cruciale kerntaken. De digitalisering vormt zo een opportuniteit voor elke beroepsgroep 

om terug te keren naar de kerntaken van de job. In de zorg bv. impliceert dit zorg verstrekken, 

eerder dan administratieve taken uitvoeren. Via de digitalisering kunnen productiviteitssprongen 

worden gemaakt in de dienstensectoren die de industrie al enige tijd heeft gemaakt. Dat brengt 

de uitzendsector ook meer naar de essentie; naar waar men echt toegevoegde waarde kan 

creëren.  

Het belang van soft skills stijgt, al is ook een digitale basisgeletterdheid nodig. Men moet en 

bepaald softwareprogramma niet uit het hoofd kennen, maar er wel mee aan de slag kunnen.  

Er is een grote toename van digitaal 

leren maar ook de klassieke 

opleidingen blijven belangrijk. Ook 

leren mensen zichzelf dingen, 

bijvoorbeeld aan de hand van 

filmpjes. Aanvullende opleidingen 

zijn eveneens belangrijk. Leren 

gebeurt dus op verschillende 

manieren, en hangt af van persoon 

tot persoon. 

De discussie over de verdeling van 

de opleidingsinspanning is van belang. Op korte termijn is dat wellicht meer de 

verantwoordelijkheid van de werkgever die on-the-job training moet voorzien. Op langere termijn 

en dus vanuit het oogpunt van de volledige loopbaan, ligt de verantwoordelijkheid wellicht vooral 

bij de werknemer. Levenslang leren is absoluut noodzakelijk, maar de initiatieven daarvoor zijn 

maar mogelijk als werknemers de tijd daarvoor te krijgen. Mensen hebben te weinig tijd om zich 

‘De digitalisering vormt een 
opportuniteit voor elke 

beroepsgroep om terug te keren 
naar de kerntaken van de job.’  
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af te zonderen en te leren. Er moet dus tijdens de job tijd voor worden vrijgemaakt. Dit blijkt 

duidelijk uit een recent initiatief van Quintessence waarbij aan werknemers een budget (100 euro) 

voor opleiding beschikbaar wordt gesteld. 

Slechts 20% van de ontvangers neemt dat 

budget binnen twee jaar op. Er is een 

mentaliteitswijziging nodig, maar die gaat 

trager dan de digitalisering. Mensen 

veranderen en nieuwe vaardigheden leren 

neemt veel tijd in beslag. In het huidige economisch kader is die tijd er niet.  

Vooral het onderwijs moet transformeren. Het onderwijs is niet wendbaar genoeg. Het duurt veel 

te lang alvorens een nieuwe opleiding ontstaat. Zo moeten er nieuwe loopbaancompetenties 

worden geïntroduceerd en moet de nadruk in de toekomst sterker liggen op sociale vaardigheden 

en emotionele intelligentie.  

Er is ook nood aan een afdoend activeringsbeleid.  

De overheid zou meer data open ter beschikking moeten stellen, uiteraard rekening houdend met 

de privacy.  

Er is ook in de HR-dienstverlening vraag naar meer flexibele regelgeving. Zo zouden bijvoorbeeld 

afwijkende uurroosters mogelijk moeten zijn binnen de sector. De regelgeving zou idealiter vooruit 

moeten lopen op nieuwe praktijken en ontwikkelingen. Vandaag is het eerder een rem. 

Zowel de overheid als de sociale partners hebben een rol in het delen van goede praktijken over 

de sectoren heen.  

3.5 Retail 

De retail is een heel snel veranderende sector. Niemand had zich vijf jaar geleden ingebeeld dat 

de consument zo vaak online zou shoppen. De consument is de hele tijd geconnecteerd en kan 

zelf prijsinformatie opzoeken. De retailsector is dan ook veranderd van een aanbodeconomie naar 

een vraageconomie waarin de consument veel machtiger is. Het klassieke businessmodel is 

voorbijgestreefd nu de consument rechtstreeks kan aankopen bij de groothandel of bij de 

producent. E-commerce is daar zeker een deel van.  

Bij de handelaren kan een grote verbetering worden 

vastgesteld op het gebied van online aanwezigheid. Niet 

iedereen moet online verkopen, maar iedereen moet volgens 

haar wel online aanwezig zijn. Openingsuren en aanbod 

moeten bijvoorbeeld online worden meegedeeld. UNIZO 

sensibiliseert rond deze kwestie en zal in de toekomst vooral 

werken rond de digitalisering van de administratie en de 

interne processen, omdat dit een belangrijke tijds- en 

kostenbesparing kan opleveren voor de handelaar. 

De toekomst van retail is dat online en offline volledig zijn 

geïntegreerd. Consumenten willen namelijk ook, en nog steeds, in een fysieke winkel kunnen 

shoppen of er terecht kunnen voor naverkoop diensten. Het ambachtelijke wordt zo 

complementair met digitalisering. Dit betekent dat de technologie in de winkel moet worden 

geïntegreerd.  

‘Levenslang leren is absoluut noodzakelijk. 
Maar dat kan alleen als werknemers daar 

de tijd voor te krijgen. In het huidige 
economisch kader is die tijd er niet.  



   

  
Verslag SERV rondetafels digitalisering  

 

 

 
  24 

 

Soft skills zijn belangrijk, en dit vanuit het feit dat de zelfstandige handelaar een directe band heeft 

(of moet opbouwen) met de consument.  

De ‘unique selling position’ van de zelfstandige handelaar is dat hij 

net zeer wendbaar is, omdat hij slechts één winkel runt. De 

uitdaging is echter dat schaalnadelen parten spelen. Een 

zelfstandige handelaar heeft niet alle noodzakelijke skills en kennis 

in huis en mist vaak bepaalde expertise. UNIZO wil retailers in 

contact brengen met andere handelaars om die skills te kunnen 

delen.  

Ook bij de groothandel liggen heel wat kansen liggen bij de digitalisering. Zo zou de job van de 

binnendienst helemaal kunnen veranderen, m.n. dat de binnendienst vooral zal moeten ingrijpen 

bij probleemgevallen en de nadruk dus meer komt te liggen op interpersoonlijke competenties. 

Op een website moeten handelaars zelfs commercieel sterker zijn dan in een fysieke winkel. 

Terwijl men in een fysieke winkel zelden weggaat zonder iets kopen, kan een consument op een 

website erg rap wegklikken. Kleine handelaars analyseren hun verkoop op websites te weinig.  

Er moet een stap verder kunnen worden gezet dan sensibilisering richting begeleiding op maat 

voor de handelaars. Er is nood aan een soort digitale coach voor handelaars.  

Daarnaast is het belangrijk om de nodige flexibiliteit in de wetgeving te behouden. Zeker in retail 

is er namelijk een grote sectorvervaging merkbaar. 

Ook op het gebied van ruimtelijke ordening en handelskernversterking werpt de digitalisering 

uitdagingen op. Er is een groeiend aantal leegstaande panden, met name bankkantoren en dit 

noopt tot een nieuwe ruimtelijke visie. 

3.6 Zorg 

De digitalisering in de zorg is een erg recente evolutie binnen de sector, die vijf jaar geleden nog 

niet aan de orde was. Nu heeft de sector een IoT-roadmap gemaakt waarbij alle stakeholders 

werden betrokken. De digitalisering heeft de spelers uit de sector dan ook dichter bij elkaar 

gebracht. Toch blijft er meer afstemming nodig tussen de verschillende actoren.  

Er is veel beweging in de sector. Enerzijds is er de digitalisering van zorgverleners (zoals de 

opkomst van zorgrobot), maar anderzijds is er ook de opkomst van nieuwe technologie zoals 

domotica (bv. slimme sloten). Verschillende zorgverleners worden meer geconnecteerd met 

elkaar en de schotten tussen de instellingen worden afgebroken om gegevens uit te wisselen 

tussen de centra. Het Internet of Things (IoT) zal een zeer grote impact hebben op de zorgsector. 

Artificiële intelligentie en virtuele realiteit zullen ervoor zorgen dat diagnoses kunnen worden 

gesteld aan de hand van een dataset. De arts zal dan ook meer moeten focussen op remediëring. 

Die evolutie moet ook mee worden genomen in de opleiding van artsen.  

‘De toekomst van 
retail is dat online en 

offline volledig 
geïntegreerd zijn.’ 
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De digitalisering heeft o.a. een 

grote impact op de apothekers. 

De disruptieve ontwikkelingen 

zorgen voor veel onzekerheid. 

De toekomst kan er echter ook 

goed uitzien, als de apotheker 

evolueert naar een rol als 

verdeler van hoogwaardige 

producten. Te veel apothekers 

werken vandaag te kleinschalig 

en werken te weinig samen.  

Het onderwijs moet meer aandacht geven aan soft skills: samenwerken, communicatie-skills, 

empathie voor andere situaties, wendbaarheid … Vanuit het onderwijs komen er al veel vragen 

over integratie van digitaal en zorg. De hogescholen zijn daar al mee bezig, maar ook het 

secundair onderwijs bekijkt deze evolutie, bijvoorbeeld in de opleiding zorgtechnieker. Ook de 

sector wordt daarbij betrokken.  

De sector vraagt daarnaast dat de wetgever sneller inspeelt op veranderingen. Zo kan in 

Nederland de consultatie op afstand al worden terugbetaald. In België nog niet. Ook het onderwijs 

moet sneller inspelen op de digitalisering. Dit betekent dat bijvoorbeeld student-verplegers 

moeten leren omgaan met de software waar ze als verpleger dagdagelijks mee geconfronteerd 

worden. Een probleem is dat de zorg afhankelijk is van overheidsregels voor haar middelen en 

daardoor, in tegenstelling tot de private sector, minder zelf kan investeren in digitalisering. De 

middelen moeten komen van de overheid en dat kan voor een rem zorgen.  

Er is vanuit de sector ook vraag naar regelluwe 

proeftuinen om te kunnen experimenteren met digitale 

innovaties in de zorg. Daarbij moet een kader worden 

gecreëerd waarin meer samenwerking mogelijk is. 

Er wordt ook gevraagd naar een snellere uitrol 

van de hervorming naar een meer vraaggestuurde 

zorg. De overheid moet ook meer investeren in preventieve gezondheidszorg. Dankzij 

digitalisering bevinden zich ook daar namelijk nieuwe mogelijkheden. De overheid reageert echter 

veel te traag op nieuwe mogelijkheden.  

De digitalisering geen doel op zich mag zijn. Vertrouwen en motivatie kunnen niet worden 

gedigitaliseerd. Cocreatie en open innovatie leveren veel meer waarde op. De verdeling van de 

winsten is echter een belemmering (cf. supra, landbouw). Zo moeten de data die we voor 

ziekteverzekering of zorg hebben beter worden gedeeld om een betere zorg te bekomen. De 

sector durft dit echter niet uit angst om de macht niet uit handen te geven. Er moet een manier 

worden gevonden om de waarde beter te verdelen. 

De overheid heeft ook een belangrijke rol in de uitwisseling van gegevens. Ze kan deze 

uitwisseling opzetten zodat deze gegevens op een continue en veilige manier beschikbaar zijn. 

Aan de patiënten moet duidelijk worden gemaakt dat zij eerst toelating moeten geven voor het 

doorgeven van informatie.  

Het is soms een erg grote uitdaging om samen te werken, enkel en alleen al in de zes 

verschillende paritaire comités binnen de social profit. Het gebeurt echter wel al. 

‘De wetgeving en het onderwijs 
moeten sneller inspelen op 

veranderingen. De overheid reageert 
veel te traag op de nieuwe behoeften 

en mogelijkheden.’  
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3.7 Wetenschappelijke reflecties 

Prof. Goethals blikt in zijn reflectie terug op wat gezegd is door de sectoren. Hij stelt vast dat er 

onder de deelnemers tijdens de twee rondetafels weinig onrust is in vergelijking met een aantal 

publicaties uit de academische literatuur. Volgens hem is de verwachting onrealistisch dat er geen 

netto-jobverlies zal zijn. Er wordt vaak verwezen naar eerdere industriële revoluties en naar goede 

voorbeelden, maar het is niet omdat er een paar positieve voorbeelden zijn dat dit een trend is. 

Ook de parallel met voorbije industriële revoluties gaat niet op. Het gevaar is in Vlaanderen met 

name groot vanwege de hoge loonkosten. Er zou m.a.w. sprake kunnen zijn van een zgn. 

‘optimism-bias’. 

Adoptie van digitale technologieën wordt tevens bepaald door overheidsregulering. Hier zijn er 

vanuit wat gezegd is op de rondetafels meerdere werven te bedenken: regelgeving die achter 

loopt vermijden (Voeding, HR, Retail, Zorg, …), gebruik maken van experimenten en proeftuinen 

(Electro, Bouw, Landbouw, Zorg…), zorgen voor een gelijk speelveld (Transport), werk maken 

van het reguleren van data-security en data-ownership, … 

Prof. Goethals benadrukt het grote belang van investeren in technologieën die onze economie en 

samenleving sterker maken. Daarvoor is er nood aan een fundamentele en diepe analyse. Daarbij 

moet volledig worden herdacht hoe onze samenleving en ondernemingen er moeten uitzien (cf. 

bv. de discussie over de vervaldatum op ervaring en gevolgen voor verloning op basis van 

anciënniteit).  

Er is vaak gewezen op het gevaar dat kleine ondernemingen 

achter blijven. Kleine ondernemingen hebben moeite om te 

volgen (Electro, Bouw, Transport, Landbouw,...). De vraag is 

ook of organisaties genoeg bezig zijn met fundamenteel 

herdenken van processen en structuren rond de nieuwe 

mogelijkheden van ICT. Prof. Goethals pleit voor 

ondersteuning aan bedrijven die effectief de stap naar meer 

digitalisering zetten (proefproject, kennis delen, opschalen, …) 

en vraagt om entrepreneurship in intrapreneurship te 

stimuleren. Anderzijds pleit hij ook voor de bescherming van 

bepaalde jobs tegen automatisatie. 

Prof. Goethals onderschrijft het vaak gehoorde belang van soft skills, samenwerken en digitale 

competenties. Die moeten reeds ontwikkeld worden in het lager en middelbaar onderwijs. Er moet 

een betere samenwerking komen tussen het onderwijs en de sectoren (zeker voor technische 

programma’s) en er moet snel in het onderwijs worden ingegrepen want het onderwijs past zich 

erg traag aan. Momenteel matcht het aanbod van skills nog niet met de vraag naar skills, maar 

dit wordt nog moeilijker in toekomst. De discussie over levenslang leren is belangrijk en zeker nog 

niet afgerond (bv. Wiens verantwoordelijkheid? Tijdens of na de werkuren? Wie betaalt? …). 



   

  
Verslag SERV rondetafels digitalisering  

 

 

 
  27 

 

4 Conclusies van de sociale partners 

De rondetafels leverden een rijke discussie op. Ze vormen een belangrijke input voor de SERV 

om te komen tot beleidsaanbevelingen. De input versterkt de overtuiging van de sociale partners 

dat ze, los van het dagdagelijkse beleidsmatige, een aantal lijnen moeten uitzetten voor deze en 

de volgende legislatuur. Herhaaldelijk is de vraag gesteld naar wat wenselijk is. De sociale 

partners moeten daarin keuzes 

maken en dus zelf het stuur in handen 

te nemen. Het debat over 

digitalisering mag echter niet enkel 

gaan over economische aspecten. De 

sociale partners moeten samen 

positieve doelstellingen formuleren en inzetten op win-win verhalen. 

Enkele belangrijke zaken die vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers vaststellen en 

zeker willen meenemen in het verdere overleg binnen de SERV zijn:  

 De technologie evolueert snel, maar de mens moet de belangrijkste plaats blijven innemen. 

De mens blijft met andere woorden de nexus en de machines moeten worden aangepast 

aan de mens. 

 De technologie evolueert snel, maar de wetgeving niet. Flexibele wetgeving is nodig om de 

technologische evoluties te ondersteunen, maar enkel wanneer bepaalde waarden, rechten 

en principes niet overboord worden gegooid. De sociale bescherming mag niet in gevaar 

komen. De sociale partners dienen hier de nadruk op te leggen en het beleid verder in de 

juiste richting te pushen, zoals inzake proeftuinen (cf. SERV-advies terzake van eind 2016). 

 Het is een belangrijke uitdaging om kmo’s en zelfstandigen te betrekken bij de digitalisering. 

 De investeringen moeten op peil blijven, ook nu het economisch goed gaat.  

 Open innovatie wordt nog belangrijker. Gesloten innovatie binnen één sector of bedrijf is 

voorbijgestreefd. Ook samenwerking tussen overheid en private sector wordt belangrijk (cf. 

itsme-app). 

 De link naar privacy (cf. nieuwe Europese wetgeving terzake) is op alle niveaus een 

uitdaging. 

 De scheidingslijnen tussen sectoren vallen weg. De klassieke sectorale grenzen vervagen. 

Er is nood aan meer intersectorale samenwerking. Zo situeert de vorming zich nog steeds 

sterk op sectoraal niveau, terwijl de budgetten op Vlaams en federaal niveau zeer 

bescheiden zijn. 

 Het sectorale niveau is het juiste om een aantal zaken te organiseren, maar er moet niet 

halsstarrig worden vastgehouden aan de bestaande sectorale grenzen. 

 Ook het level-playing field blijft belangrijk. Bedrijven die zowel sociale bescherming als het 

level-playing field overboord gooien, moeten worden aangepakt.  

 We lopen het gevaar om te veel in te zetten op experten die geen voeling meer hebben met 

de mensen die het werk op de vloer moeten uitvoeren en geen gevoel meer met het geheel. 

Daarvoor is de arbeidsorganisatie van belang en een rol van de overheid bestaat erin 

innovatieve arbeidsorganisatie te stimuleren. 

 Het debat over vorming en opleiding moet in het kader van de digitalisering verder worden 

gevoerd. 

 Scholing – breder dan enkel arbeidsmarktgericht – blijft van belang. Men wil opleiding en 

vorming enkel richten op arbeidsmarktgerichte opleidingen, maar ook de soft skills moeten 

worden ondersteund. Deze soft skills zijn dus erg belangrijk, maar ook de basiscompetenties 

‘De input uit de sectoren versterkt de overtuiging van 

de sociale partners dat ze, los van het dagdagelijkse 

beleidsmatige, een aantal lijnen moeten uitzetten 

voor deze én de volgende legislatuur.’  
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die worden aangeleerd in het technisch onderwijs mogen niet uit het oog verloren worden. 

Men kan pas creatief zijn in je job als je ook de basis-skills bezit (cf. jazz). 

 De verschuiving van de competenties wijst ook op het groot belang van de 

beroepskwalificatiedossiers. De standaardtrajecten in het duaal leren moeten door de 

sectoren en het onderwijs samen worden opgezet. 

 Levenslang leren wordt nog belangrijker, maar kent ook beperkingen. Zo is er de vraag naar 

de ontwikkelbaarheid van mensen. De vraag is ook wat basis skills zijn. Verder debat is 

noodzakelijk is over de rol van het onderwijs om burgers te vormen. Er moet ook tijd zijn om 

te leren. Waar moeten de extra uren opleiding vandaan komen, uit vrije tijd of uit werktijd? 

De vaststelling dat een ‘diploma’ vroeger meer betekende, is niet noodzakelijk correct. In het 

verleden moest men ook alles leren op de werkvloer. 

 Bij de overheid kan nog veel gebeuren. Ze bevindt zich momenteel waar de financiële sector 

zich 10 jaar geleden situeerde. Terwijl in de financiële sector de volledige back-office aan het 

veranderen is, gebeurt dat bij de overheid nog te weinig. 

 In de discussie werd de rol van sociaal overleg soms gemist. Digitalisering is een industriële 

revolutie en zal voor ontwrichting zorgen; er zal maatschappelijk debat en sociale strijd zijn. 

De overgang naar de digitale economie kan hard of zacht verlopen. Sociaal overleg zal nodig 

zijn om deze zacht te doen verlopen. 

 


