
Bereidt u zich al voor op het samenwerken met robots?

Josje Verbeeten directeur Robotacademie www.robot-academie.nl 







Financieel dagblad oktober 2017



Waarom is leren samenwerken met robots 
juist nu belangrijk?



Marktvraag 
verandert

Behoefte aan 
medewerkers met 

juiste kennis

We worden ouder, 
kunnen minder 

zwaar werk doen

Technologische mogelijkheden 
nemen toe

Robotisering biedt 
oplossingen

Behoefte aan flexibele 
productietechnieken
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Bloomberg business week 26 juni 2017

“Robots may one day take over the world, but the
big problems today are labor shortages and ‘skills 

mismatch’.



We worden ouder
Volkskrant 12 juli 2017 

Voor zware beroepen komt 
pensioen te laat 
Nederlanders met zware beroepen halen steeds vaker hun 

pensioen niet. Ze melden zich voortijdig ziek en krijgen een 

arbeidsongeschiktheidsuitkering om de periode tot hun 

pensioen te overbruggen. Het pensioenfonds voor de metaal 

(PMT) ziet een verdubbeling van het aantal nieuwe 

arbeidsongeschikten sinds de pensioenleeftijd in stappen 

omhoog gaat van 65 naar 67 jaar. Ook bij het pensioenfonds 

Zorg & Welzijn worden ouderen vaker (plus 20 procent) 

arbeidsongeschikt verklaard. 
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Beveiliging en toezicht

ROBOTACADEMIE  smart robots. smarter people.



Bediening



Data verwerken en controleren

ROBOTACADEMIE  smart robots. smarter people.



Gastheer / gastvrouw
Service en informatie bij gemeente Rotterdam-IJsselmonde

ROBOTACADEMIE  smart robots. smarter people.

http://www.ad.nl/rotterdam/robot-peppert-maakt-debuut-op-gemeentekantoor-ijsselmonde~ae1d86bb/64534349/


Bron: http://smart-robotics.nl

http://smart-robotics.nl/


De mens is en blijft de cruciale schakel!







Cobots veranderen het productiewerk

✓ zijn snel in te stellen, in te leren

✓ door 3d vision technologie en sensor technologie veel meer 
mogelijkheden

✓ kunnen meerdere handelingen combineren, fijn motorisch werk doen

✓ kunnen veilig samenwerken met mensen

✓ goed in repeterend, gedetailleerd, gevaarlijk of voor de mens fysiek 
belastend repeterend werk. 

✓ te verplaatsen én eenvoudig te bedienen!



Hoe bereiden we medewerkers voor?

• inspiratie, inspiratie, inspiratie

• kennis en inzicht

• en vooral …. doen! 











• management en HR
bewustwording, inspiratie voor beleid.

• operators, schoonmakers of 
administratief medewerkers bewustwording, 
ervaren en nadenken over verbreding eigen kennis.

Stimuleer deelname aan inspiratiesessie of 
training  voor:



Mc Afee NRC 28 juni 2017

“Richt je op werk waarvoor vakmanschap of 
empathie, leiderschap, teamwork en coaching nodig 

is omdat zulke sociale vaardigheden waardevol 
blijven, ook als de technologie voortschrijdt.”



Mc Afee NRC 28 juni 2017

“Besef dat robots beter functioneren als je met ze 
samenwerkt.” 

“Zie de robot niet als vijand maar profiteer er van.”



Gaat u zich voorbereiden op het samenwerken met robots?

Graag maak ik nader kennis met u.

Josje Verbeeten   jverbeeten@smart-robotics.nl   www.robot-academie.nl 


