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Verslag 

ESF-rondetafel Lyon – 19-20 maart 2019 

Digitalisering, bedrijfsvoering & innovatie 

Op dinsdag 19 en woensdag 20 maart 2019 vond te 
Lyon een rondetafel plaats rond digitalisering en de 
uitdagingen voor de bedrijfsvoering en innovatie. De 
organisatie gebeurde door de Conseil Économique, 
Social et Environnemental Régional (CESER) van 
Auvergne-Rhône-Alpes. De rondetafel was de vierde 
bijeenkomst van de internationale partners in het ESF-
project ‘sociale partners in digitale versnelling’. 

De tweedaagse werd geopend door dhr. Antoine 
Quadrini, voorzitter van de CESER, die de deelnemers 
verwelkomde en het thema van de rondetafel 

toelichtte. Vervolgens gaf mevr. Juliette Jarry (ondervoorzitter voor infrastructuur, economie 
en digitalisering van de regionale raad) inzicht in het digitaliseringsbeleid van de regio 
Auvergne-Rhône-Alpes en hoe de regio het bedrijfsleven ondersteunt in de digitale 
transformatie. Vervolgens vonden twee workshops plaats: 

Een eerste workshop focuste op de manier waarop digitalisering een invloed uitoefent op het 
bedrijfsleven, nieuwe businessmodellen en bedrijfsprocessen. Mevr. Severine Besson-Thura 
(raadslid van de CESER en CEO van ACT4Talents) gaf meer uitleg over hoe ACT4Talents 
inspeelt op de groeiende behoefte aan meer digitale en soft skills. Vervolgens gaf dhr. Eric 
Payan (directeur digitale transformatie bij Bosch Rexroth France) een overzicht over hoe de 
digitalisering bij Bosch geleid heeft tot nieuwe werkwijzen, verandering van de arbeidstaken, 
een vernieuwing van bedrijfsprocessen en een grotere betrokkenheid van werknemers in 
digitale vernieuwingsprocessen.  
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In een tweede workshop behandelde dhr. Julien Oger (innovatiedirecteur bij United Motion 
Ideas) hoe digitalisering UMI in staat stelt snel de vermarktbaarheid van nieuwe ideeën in een 
B2B-context na te gaan door de feedback van tientallen professionals wereldwijd te 
combineren. Vervolgens ging dhr. Jean Chabbal (raadslid van de CESER en 
vertegenwoordiger van de cluster/pôle de compétitivité Biopôle en Minalogic) in op de impact 
van digitalisering op het innovatieproces en het belang van samenwerking tussen het 
bedrijfsleven, de onderzoekswereld en de overheid.  

 

‘s Namiddags werd het woord gegeven aan de internationale projectpartners, die elk focusten 
op één of enkele goede praktijken of beleidsinitiatieven in het kader van de digitalisering en 
het economisch beleid/de bedrijfsvoering, alsook op de rol van de sociale partners daarbij.  

Mevr. Freia Polzin (QFC) gaf een voorbeeld over participatie en codeterminatie bij innovatieve 
digitaliseringsprocessen in de energiesector van Halle.  

Dhr. José Juan Lopez (Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana) gaf een 
toelichting over de manier waarop digitalisering de werking van de technologische instellingen 
in de regio van Valencia beïnvloedt en hoe de regionale overheid daarop inspeelt.    
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Mevr. Heike Gebhardt (MITZ) toonde hoe de regio Saxen-Anhalt poogt om een frontrunner te 
worden inzake digitalisering via de opstart van een regionaal digitaliseringscentrum en gaf 
inzicht in het open government model van de gemeente Saalekreis.  

Mevr. Silvie Vidicova (ASO) lichtte het nieuwe project toe van haar Tsjechische vakbond ASO 
over de manier waarop sociale dialoog een toenemende polarisatie kan tegengaan en hoe 
vakbonden een belangrijke bijdrage kunnen leveren tot het vormen van digitaal vaardige 
werknemers. 

Wat de Vlaamse delegatie betreft, werden bijdragen geleverd door mevr. Kristel De Roy 
(VERSO) over Flanders’ Care, mevr. Caroline Vande Sande (ACLVB) over Vulpia, dhr. Robin 
Deman (UNIZO) over het elektronisch loket van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en 
Ondernemen, dhr. Steven Genbrugge (ABVV) over werknemersparticipatie en -
vertegenwoordiging en cao 39, en dhr. Koen Repriels (ACV) over het Vlaamse clusterbeleid. 
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Op de tweede dag van de rondetafel, bezocht de delegatie het onderzoeks- en 
innovatiecentrum van SOLVAY. Daar werd ingezoomd over hoe de digitalisering en de 
explosie van data een impact hebben op de verschillende fasen van het onderzoeks- en 
innovatieproces van het centrum.  

    

 

Nadien bezocht de delegatie de pilootunit van IFP Énergies Nouvelles, een 
onderzoeksinstituut in de domeinen energie, transport en milieu, voornamelijk ter 
ondersteuning van de olie-industrie. De site in Lyon onderzoekt en experimenteert onder 
andere met raffinagetechnieken en de productie van biobrandstoffen. 

 

Voor meer informatie over het ESF-project en de verschillende presentaties van deze en de 
vorige rondetafels verwijzen wij graag naar de projectwebsite www.digitalfasttrack.eu. 

http://www.digitalfasttrack.eu/
http://www.digitalfasttrack.eu/

