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Enkele jaartallen 

1961 General Motors introduceert zijn eerste 
robots op de productielijnen 

1970 Eerste computers voor het grote publiek

1983 Motorola lanceert zijn eerste mobiele 
telefoon

1990 Internet doet zijn intrede

2010-12 Algemene verspreiding van de smartphones 

2020
Uber zal zijn eerste officiële testen 
uitvoeren van vliegende taxi’s en 2.000 
supermarkten zonder personeel worden 
aangekondigd in de komende 10 jaar

Enkele cijfers 

4 miljard mensen hebben inmiddels toegang tot het internet 
en meer dan 3 miljard zijn actief op de sociale media
45% van onze jongeren is per dag meer dan 2u30 online 
en surft minstens een keer per week naar websites van de 
platformeconomie (Uber, Amazon, Deliveroo...)
De digitale revolutie zal een impact hebben op 53% van 
onze beroepen, die radicale mutaties zullen ondergaan in 
vergelijking met hoe zij er vandaag uitzien
Voor 6 banen op de 10 geldt dat 40% van alle taken 
voortaan volledig geautomatiseerd is
... en 9 op de 10 werknemers zijn niet volledig voorbereid 
op de technologische uitdagingen die hen de komende 
5 jaar te wachten staan!

Onze standpunten als Metallo’s MWB-ABVV
De technologie is niet neutraal. Ook al is zij een hefboom voor de concurrentiekracht van de bedrijven, zij moet 
noodzakelijkerwijze ijveren voor een sociale efficiëntie, kwaliteitsvolle banen scheppen, de arbeidsvoorwaarden 
verbeteren en bijdragen aan het reduceren van de ecologische voetafdruk van onze activiteiten voor onze 
vakorganisatie.
De digitale revolutie is wel degelijk aan de gang. In onze metaalverwerkende fabrieken hebben we al robots 
of beweegbare armen, uitgerust met camera’s of met warmte-, kleur- en scherptedieptereceptoren, die de 
werkne·e·m·st·ers herkennen die aan hun zijde werken, die kunnen zien of ze links- of rechtshandig zijn, en die 
“sneller of beter dan zij” de taken uitvoeren die het zwaarst zijn of die een grote precisie vereisen.
En het gaat niet om een fenomeen eigen aan onze sector. De laatste hand wordt gelegd aan een meertalig 
vertaaltoestel met stemherkenning en de eerste robot voor medische analyse is met groot succes geslaagd in 
testen waarop vermaarde artsen zwaar hebben gezwoegd. 

In onze sectoren eisen wij bijgevolg dat de productiviteitswinst zou worden gericht op:
y de consolidatie van kwaliteitsvolle banen in loondienst;
y de fundering van onze structurerende industrie;
y de financiering van een opleidingspakket dat leidt tot geschoold personeel;
y de invoering van een formule van collectieve arbeidsduurvermindering zonder loonverlies;
y de verbetering van de gezondheid en de veiligheid op het werk;
y het zoeken naar een mechanisme dat de eerbied waarborgt voor de combinatie werk en privéleven. 

DE INDUSTRIE 4.0 ZAL DRAAIEN MET DE WERKNEMERS EN VOOR DE WERKNEMERS! 

Voor een vakbond  
met werknemers als 
hartslag van de toekomst 


