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MOTIVEER UW MEDEWERKERS, 
INNOVEER UW ORGANISATIE! 
Eenvoudig kennismaken met de nieuwe generatie slimme robots



UW ORGANISATIE IN TRANSITIE
De wereld om ons heen verandert snel: kunstmatige  

intelligentie, robots die naast en met mensen werken, 

slimme sensoren en karretjes die zelf hun weg in de 

fabriek vinden. Morgen begint vandaag en gisteren is 

geschiedenis. Vreemd toch dat we met zijn allen blijven 

hangen in gisteren en niet tijdig bezig zijn met morgen?

Ondertussen vraagt de markt om bij te blijven, en uw 

klant dus ook. Er is een toenemende behoefte aan de  

productiefaciliteiten van de toekomst, oplagen worden 

kleiner, variaties nemen toe en massaproductie wordt 

maatgemaakt. In tijden dat businessmodellen veranderen, 

worden bedrijven uitgedaagd om hun productieproces 

anders in te richten.

NIEUWE BEROEPEN
Dit alles heeft gevolgen op de werkvloer. Veel beroepen 

zullen over een aantal jaar in deze vorm eenvoudigweg 

niet meer bestaan. Productiemedewerker aan de lopende 

band, zoals wij die nu kennen, is zo’n beroep. Fysiek  

belastend werk past niet meer in deze tijd waar duurzame 

inzetbaarheid van medewerkers steeds belangrijker wordt.

Dat wil niet zeggen dat er in Nederland niet meer geprodu-

ceerd zal worden. Integendeel, door robotisering zal juist 

veel productie weer terugkeren naar Europa. Dat proces  

is al aan de gang. Die nieuwe processen zullen moeten 

worden aangestuurd, bij voorkeur door uw huidige  

personeel.



ZIJ AAN ZIJ MET ROBOTS
Het werken met robots is niet voor iedereen nieuw. Wel 

zien we een nieuwe generatie robots ontstaan die een 

andere dynamiek tussen mens en robot teweegbrengt. 

Collaboratieve robots, ook wel cobots genoemd, werken 

zij aan zij met uw werknemers. Ze nemen uw werknemers 

de zware, repetitieve werkzaamheden uit handen, waar-

door ruggen worden gespaard en knieën minder worden 

belast. Uw werknemers kunnen duurzaam worden ingezet 

op taken waar ze als mens meer in hun kracht staan.

Voorheen was het werken met robots vooral weggelegd 

voor technisch opgeleid personeel. Dat is met deze nieuwe 

generatie robots voorbij. De nieuwe robots zijn intuïtief en 

eenvoudig te besturen, zonder ingewikkelde interfaces en 

dikke handleidingen. Hierdoor kunnen ook productiemede-

werkers zonder technische achtergrond straks hun eigen 

collaboratieve robots gaan aansturen.

Samenwerken met robots vraagt wel om een nieuwe ma-

nier van denken en begeleiden. Wij kunnen u hierbij helpen.
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MAARTEN STEINBUCH, HOOGLERAAR SYSTEEM- EN REGELTECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN

“  Medewerkers op deze manier laten kennismaken met robots.  
Versnelde innovatie van uw bedrijf. Grijp die kans.”



LANGER IN GOEDE GEZONDHEID DOORWERKEN
Voor werknemers kunnen deze veranderingen bedreigend 

zijn. Immers, onbekend maakt onbemind. Dat kunnen prak-

tische dingen zijn: hoe werkt de machine eigenlijk, waar 

is deze knop voor, hoe krijg ik een probleem opgelost? 

Maar het kan ook zijn dat werknemers bang zijn de nieuwe 

werkzaamheden niet aan te kunnen, terwijl collaboratieve 

robots voor veel productiemedewerkers juist betekent dat 

ze langer in goede gezondheid kunnen doorwerken.

Het is daarom goed om uw mensen bij het transitietraject 

te betrekken en de tools aan te reiken om te kunnen  

werken met robots. Veel werknemers zullen een  

opleidingstraject bovendien niet alleen waarderen,  

ze zullen het ook van u als werkgever verwachten.

ELLEN KROESE, DIRECTEUR VNO-NCW BRABANT ZEELAND

“ Het is goed als ondernemers zich meer gaan verdiepen in de  
nieuwe mogelijkheden die gaan ontstaan door samenwerking  
van mens en robot.” 



SMART ROBOTS, 
SMARTER PEOPLE
De Robotacademie helpt in elke fase u en uw medewer-

kers voor te bereiden op het nieuwe samenwerken. In 

trainingen en workshops geven we u de benodigde kennis 

om uw werknemers gerust te stellen en laten wij uw 

werknemers laagdrempelig kennismaken met hun nieuwe 

digitale collega’s.

Voorbereiden op de toekomst gaat stap voor stap. Aller-

eerst belichten we de voordelen van werken met robots 

in een korte inspiratiesessie of introductietraining. Daarna 

leggen we uit hoe het aansturen van de robot werkt.  

De trainingen zijn universeel opgezet voor de nieuwe  

generatie slimme robots. In de basistrainingen werken we 

met cobots van Universal Robots. 

Door deze tijdige voorbereiding ontstaat er betrokkenheid 

en worden ook uw medewerkers enthousiast over wat de 

toekomst gaat brengen. Op deze manier blijft uw organi-

satie vitaal en dankzij cobots blijven uw mensen dat ook. 

Veel transitiesucces gewenst! 

JOSJE VERBEETEN
Directeur Robotacademie 

De Robotacademie is gelieerd aan Holland Robotics.  

. 



TRAININGEN ROBOTACADEMIE 
Learning to be, learning to know, learning to do!

TRAINING ‘KENNISMAKING MET DE ROBOT’ 
voor (productie)medewerkers, stapelaars en inpakkers

IMPLEMENTATIEADVIES
voor management

INSPIRATIESESSIE 'SAMENWERKEN MET ROBOTS' 
voor medewerkers, management en HRM



TON WILTHAGEN, HOOGLERAAR ARBEIDSMARKT TILBURG UNIVERSITY

“ U geeft uw medewerkers met de training een betere positie op de 
veranderende arbeidsmarkt, een staaltje écht werkgeverschap.”



Robotacademie
Noord-Brabant
Tel. 06 - 53669870

www.robot-academie.nl
info@robot-academie.nl

Graag praten wij met u door! 
 
 
Uw medewerkers voorbereiden op de toekomstige werkvloer en de innovatie van uw bedrijf versnellen.  

Daar draait het om!
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