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Verslag 

ESF-rondetafel Valencia – 9-10 april 2019 

Digitalisering en sociaal overleg 

Op dinsdag 9 en woensdag 10 april 2019 
vond te Valencia een rondetafel plaats over 
digitalisering en de uitdagingen voor de 
sociale dialoog en het proces van sociaal 
overleg. De organisatie gebeurde door de 
Consejo Economic i social de la Communitat 
Valenciana (CES-CV). De rondetafel was de 
vijfde bijeenkomst van de internationale 
partners in het ESF-project ‘sociale partners 
in digitale versnelling’ en werd bijgewoond 
door een 60-tal deelnemers. 

De tweedaagse werd geopend door dhr. 
Alfonso Mellado, voorzitter van de CES, die de deelnemers verwelkomde en het thema van de 
rondetafel toelichtte. Vervolgens spraken dhr. Arturo León López (algemeen secretaris van de 
vakbond CCOO-PV), dhr. Ismael Sáez Vaquero (algemeen secretaris van de vakbond UGT-
PV), dhr. Salvador Navarro Pradas (Voorzitter van de Confederación Empresarial de la 
Comunitat Valenciana) en dhr. Agustín Domingo Moratalla (directeur van het UIMP te 
Valencia) over hoe hun organisaties omgaan met de digitalisering en welke gevolgen die heeft 
voor hun interne werking.  
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Daarna kwam mevr. Isabel Caño Aguilar (ondervoorzitter Communicatierelaties van het 
Europees Economisch en Sociaal Comité EESC) aan bod, met een presentatie over de 
transities in een gedigitaliseerde arbeidswereld. Haar presentatie werd gevolgd door een 
toelichting van mevr. Olivia Estrella López (algemeen secretaris van het Valenciaanse 
innovatieagentschap AVI). Zij lichtte de innovatiestrategie van de regio Valencia toe. Tot slot 
kwam dhr. Francisco Javier Mínguez Pontones (directeur bij het Institut Valencià de 
Competitivitat Empresarial IVACE) aan het woord over de innovatie en industriële agenda 4.0 
van de regio.  

Dr. José Goerlich Peset (professor arbeidsrecht en sociale zekerheid aan de rechtenfaculteit 
van de Universiteit van Valencia) gaf een keynote lecture over de impact van robotisering op 
human resources en het framework van de arbeidsrelaties. Een tweede keynote werd verzorgd 
door dhr. Jorge Aragón Medina, econoom aan de Spaanse Sociaal Economische Raad en 
onderzoeksdirecteur van het ‘1 mei’-instituut. Hij schetste de uitdagingen en deed enkele 
voorstellen voor een hernieuwing van de sociale dialoog ten gevolge van de digitale economie. 

Het tweede deel van de voormiddag bestond uit de voorstelling van een aantal goede 
praktijken inzake sociale dialoog in Spanje. Die best practices situeerden zich binnen de agri-
food sector (Consum), de industrie (Ford Spanje) en de dienstensector (Bankia). De volgende 
sprekers gaven daarbij een toelichting: 

• Fransisco Javier Quiles Bodí (directeur 
externe relaties bij Consum) 

• Eduardo Guillamos Estornell (directeur 
Human Relations Ford Spanje) en 
Carlos Faubel Climent (Voorzitter van 
het Werknemerscomité van Ford Spanje 
en Algemeen Vicesecretaris van de 
vakbond UGT-PV) 

• Marina Mateo Ercilla (directeur arbeids- 
en sociale relaties bij Bankia) en 
Anselmo Martínez Jareño (secretaris 
van de vakbond CCOO-PV bij Bankia)  
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Na de lunch presenteerde Tim Buyse (adviseur aan de Sociaal-
Economische Raad van Vlaanderen) een recent SERV-rapport 
over de impact van digitalisering op het sociaal overlegmodel. 
Hij schetste daarbij een aantal grote uitdagingen voor sociale 
partners én sociaal-economische overlegorganen en ging ook 
in op manieren op deze aan te pakken.  

Tot slot gaven de internationale projectpartners hun eigen visie 
op dit voorgestelde rapport en stelden zij enkele eigen goede 
praktijken voor. Sprekers waren mevr. Sophie Musset (CESER 
Auvergne-Rhône-Alpes), dhr. Petr Teply (ASO Tsjechië), dhr. 
Jens Hofmann (SBG Dresden), mevr. Freia Polzin en dhr. Peter Eitner (QFC Sachsen-Anhalt) 
en mevr. Heike Gebhardt (MITZ-Merseburg). 

 

Op de tweede dag bracht de internationale delegatie een bezoek aan Colorker SA, een 
fabrikant van keramische tegels. Deze onderneming is pionier in de implementatie van een 
‘smart factory’ en industrie 4.0. Het bedrijf heeft als doel een intelligente 4.0 productieomgeving 
te worden waarbij grote datastromen die voortvloeien uit het productieproces worden 
verzameld en geanalyseerd. Daarbij wordt procesinformatie digitaal verstuurd vanuit de 
verschillende geïntegreerde systemen doorheen het productieproces, wat toelaat om een real-
time overzicht te krijgen van de kosten, eventuele problemen en de productieomstandigheden.  

Tijdens het bedrijfsbezoek werd meer inzicht verkregen in de manier waarop deze 
bedrijfstransformatie een impact heeft op de werkomstandigheden en de vereiste skills en 
vaardigheden alsook over hoe het sociaal overleg rond deze transformatie plaatsvond en 
werknemersbetrokkenheid werd gerealiseerd. 
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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/

