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Trucker wordt secretaresse achter het stuur
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Truckchauffeurs die binnenkort in een zelfrijdende vrachtwagen kruipen, krijgen iets heel anders omhanden dan hun stuur. Het
Vlaams Instituut voor Logistiek onderzoekt welke administratieve taken de chauffeurs van de 'vrachtwagens van de toekomst'
kunnen uitvoeren terwijl hun truck vanzelf rijdt: telefoontjes beantwoorden en brieven invullen, maar ook bijscholing of taalles
volgen.

Vandaag zijn ze vaak nog versierd met naamplaatjes, een paar teddyberen of bloemenslingers, maar tegen 2025 zien
vrachtwagencabines er mogelijk een stuk zakelijker uit. Dan worden de eerste zelfrijdende trucks op onze wegen verwacht, waarbij de
chauffeur enkel nog in noodsituaties het stuur moet vastgrijpen. Een beetje eentonig voor werkdagen van tien of elf uur.

Daarom is het Vlaams Instituut voor Logistiek (VIL) deze maand begonnen met het zoeken naar alternatieve taken voor de chauffeurs.
En die vereisen minder teddyberen maar meer stopcontacten. "We onderzoeken of we van de cabine een mobiel kantoor kunnen
maken", zegt Liesbeth Geysels, algemeen directeur van het VIL. "Als de chauffeur in de toekomst honderden kilometers aflegt zonder
zelf te moeten sturen, is er ruimte om zijn beroepsprofiel op te waarderen. Door bijvoorbeeld verzendnota's in orde te brengen, brieven
in te vullen, of een stukje over te nemen van de central dispatching. Ook taallessen of misschien zelfs het online volgen van verplichte
bijscholingen is iets wat we bekijken."

Kortom: minder techniek, meer administratie. Het lijkt wat te wringen met het clichébeeld van de stoere trucker, maar toch is het
niet helemaal uit de lucht gegrepen, zegt Isabelle De Maegt van beroepsfederatie Febetra. "Heel wat chauffeurs hebben nu al
ervaring met administratie. Zij rijden niet alleen meer, maar moeten ook nauwkeurig hun rij -en rusttijden doorgeven, betalingen innen,
kopieermachines installeren... Die evolutie is dus nu al merkbaar."

Dirk Coppens (56) uit Torhout is er zo eentje: dagelijks uren met zijn truck op de weg, en 's avonds of in het weekend vaak nog bezig
met administratieve taakjes. "De chauffeur is eigenlijk van alles het best op de hoogte, het is dus geen gek idee dat hij zelf alles in orde
brengt. Zeker als hij het stuur niet zelf meer in handen heeft. Alleen met het schoonmaken van mijn cabine of het zoeken van de weg
op een kaart zijn al die uren niet gevuld."

Sofie Buekenhoudt
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