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MET ROBOTS EN 
EXOSKELETTEN 

NAAR DE INCLUSIEVE 
ARBEIDSMARKT

TECHNOLOGIE EEN KANS VOOR 
MENSEN MET EEN BEPERKING? 
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Over de gevolgen van robotisering voor de arbeidsmarkt zijn de meningen 
verdeeld. Volgens de een is straks vrijwel iedereen zijn baan kwijt, de ander 

bestempelt dat als doemdenken. De tijd zal het leren, maar Sprank ziet het glas 
graag halfvol. Wat zijn de kansen van robotisering en technologie, bijvoorbeeld 
voor mensen met een beperking? Brengen exoskeletten, robotassistenten en 

spraakgestuurde apparaten de inclusieve arbeidsmarkt dichterbij?
TEKST: STEVEN VAN AARTRIJK, BEELD: AMFORS

 R
obots zijn goedkoop, snel, nooit ziek, zeu-
ren nooit om loonsverhoging, staken niet 
en werken 24 uur per dag. Niet zo gek dus 
dat de vorige minister van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid, Lodewijk Assscher, 
al een aantal jaren geleden de noodklok 

luidde: het is niet uitgesloten dat er over een paar jaar voor 
veel mensen geen betaald werk meer is. Gerenommeerde 
onderzoeksinstituten onderschrijven dit scenario. Uit een 
studie van de Universiteit van Oxford blijkt bijvoorbeeld 
dat 40 procent van de Nederlandse 
werknemers op termijn zijn baan 
kan kwijtraken. Onderzoekers van 
Deloitte schatten dat het gaat om 2 
tot 3 miljoen werknemers (ongeveer 
een kwart van de beroepsbevolking). 
Maar er zijn ook tegengeluiden te 
horen. Zo merken onderzoekers van 
het Rathenau Instituut op dat nieuwe 
technologieën altijd tot maatschappe-
lijke zorgen hebben geleid. Voor mas-
sawerkloosheid hoeven we niet te vrezen, als maar zoveel 
mogelijk mensen de juiste vaardigheden krijgen aange-
leerd om in een nieuwe baan terecht te komen, aldus deze 
wetenschappers.

OPEN BLIK
Ook Doekle Terpstra, momenteel voorzitter van UNETO-
VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebran-
che, denkt het liefst in ‘kansen en mogelijkheden’. Als 
voormalig vakbondsman, hogeschoolbestuurder en als 
huidig aanjager van het Nederlandse Techniekpact heeft 
hij het onderwerp robotisering vanuit verschillende in-
valshoeken beschouwd. Hij is er zeer uitgesproken over. 

Functieprofielen veranderen
Welke gevolgen hebben technologische ontwikkelingen zoals 

robotisering en automatisering op de vraag naar en de aard 
van werk in de komende vijf jaar? Het UWV vroeg onderzoeks-

instituut TNO om deze vraag te beantwoorden, zodat de uit-
voerder kan inspelen op de veranderingen. TNO onderzocht  

twaalf functies in zes verschillende sectoren: van een lasser in 
de metaalindustrie tot een verpleegkundige in de zorg. De uit-

komst is dat niet zozeer de taken in de onderzochte functies 
in de komende vijf jaar verdwijnen, maar dat de banen

veranderen. Fysieke en cognitieve taken worden minder 
belangrijk, de nadruk komt te liggen op sociale taken. In het 
geval van de lasser zal de invoering van co-robots de ko-
mende jaren invloed hebben op zijn functie. Het werk wordt 
minder handmatig, wel komen er complexere taken bij. De 
lasser hoeft niet meer zelf te lassen, maar heeft nog steeds 
kennis van de techniek nodig om te controleren of de robot 
goed is ingesteld. Kortom: de taken van de lasser veranderen 
wel, de eisen aan kennis en vaardigheden niet.

“Nieuwe technologieën zijn een zegen. Ze zullen de op-
lossing blijken voor maatschappelijke thema’s zoals kli-
maat, zorg en mobiliteit. We staan aan de vooravond van 
een nieuwe industriële revolutie, die we met een open blik 
tegemoet moeten treden.” 
Terpstra gelooft niet dat dit gepaard zal gaan met veel 
banenverlies. “Er verdwijnt niet alleen werk, er ontstaat 
ook nieuw werk. Dat heeft onder andere te maken met de 
duurzaamheidsagenda. Kijk bijvoorbeeld naar de elektri-
sche auto’s van Tesla. De productie daarvan levert allerlei 

nieuw installatiewerk op, zoals het 
plaatsen van laadpalen. En die ver-
gen ook weer onderhoud. Zo zal er 
op meer plekken een ander type werk 
ontstaan.” Ook een model waarbij 
mens en robot samenwerken, schaart 
hij nadrukkelijk onder toekomstige 
kansen. “Mensen blijven mensen en 
blijven andere mensen nodig heb-
ben. Dat komt doordat wij sociale 
wezens zijn die behoefte hebben aan 

sociaal contact. Technologie kan een ondersteunende 
functie hebben. Denk aan robots die worden ingezet in 
de zorg of mensen die langer thuis kunnen blijven wonen 
omdat ze een smart home hebben.”

SLIMME ROBOT 
Volgens wetenschappers draait het in de toekomst om 
optimale interactie tussen mensen en robot. Want een 
slimme robot is niet zozeer voorgeprogrammeerd om een 
specifieke taak uit te voeren, maar kan zich aanpassen aan 
zijn taak en zijn omgeving. Dit levert compleet nieuwe 
mogelijkheden op, bijvoorbeeld voor mensen met een 
arbeidsbeperking. Sociaal werkbedrijf Amfors in Amers-

DOEKLE TERPSTRA (UNETO-VNI): 

‘We staan aan de vooravond van 
een nieuwe industriële revolutie, 

die we met een open blik 
tegemoet moeten treden’
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foort brengt dit al in praktijk. In het zogenoemde Inclu-
sive Fieldlab test het werkbedrijf de smart beamer voor on-
dersteuning bij de assemblage van led-straatlantaarns. De 
beamer hangt boven de werknemer en projecteert tekst, 
kleuren en afbeeldingen. Door een stapsgewijze begelei-
ding in het eigen tempo van de medewerker is die in staat 
de relatief ingewikkelde klus uit te voeren. Niet voor niets 
won de Amfors Groep tijdens de Dutch Designweek de 
‘Empowered by Robots Challenge’, een prijs voor het beste 
technologische ontwerp voor mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt. “Het doel van het Inclusive Fieldlab  is 
om in de praktijk te testen hoe tech-
nologische innovatie mensen met 
een arbeidsbeperking kan ondersteu-
nen en om dit te promoten bij het be-
drijfsleven”, zegt Roald Klumpenaar, 
de 24-jarige projectleider bij Amfors. 
“We willen bedrijven stimuleren om 
mensen met een arbeidsbeperking 
op een reguliere werkplek in te zetten 
en hen daarbij ondersteunen.”
Voordat Klumpenaar bij Amfors aan de slag ging, volgde 
hij een studie sociaal ondernemerschap en schreef een 
scriptie over technologie en de inclusieve arbeidsmarkt. 
Dat verklaart zijn betrokkenheid bij het onderwerp. “We 
hebben het hier over een kwetsbare doelgroep, waarvoor 
steeds minder subsidie beschikbaar is. Door deze groep 
te verbinden aan de smart industry, kun je een radicale 
doelstelling neerzetten: deze mensen complexer werk la-
ten doen en daarmee hun waarde op de arbeidsmarkt ver-
groten.” De beamer wordt bij Amfors momenteel getest 
door wisselende personeelsleden. Daarnaast onderzoekt 

AAN DE SLAG MET
NIEUWE TECHNOLOGIE?

5

het sociaal werkbedrijf andere nieuwe technologieën. 
Klumpenaar: “Binnenkort gaan we aan de slag met een 
collaboratieve robot, oftewel een cobot. Dat is een robot 
die naast mensen kan werken. Daarnaast zijn we bezig 
met de introductie van Travis, een elektronische vertaalas-
sistent die bijvoorbeeld nuttig kan zijn bij het slechten van 
de taalbarrière met migranten op de werkvloer.”

MAXI-COSI
In navolging van het project bij Amfors volgen er dit jaar 
nog meer pilots, zegt Bruno Fermin, projectleider bij 

SBCM. SBCM en brancheorganisatie 
Cedris werken samen in het kennis-
centrum voor sociale werkgelegen-
heid en zijn met onderzoeksinstituut 
TNO betrokken bij deze innovatieve 
projecten. Het doel is een positieve 
impuls voor de kansen van technolo-
gie voor de onderkant van de arbeids-
markt. De eerstvolgende pilot vindt 

plaats in Helmond en is een samenwerking tussen werk-
bedrijf Senzer en Dorel, producent van Maxi-Cosi autokin-
derzitjes. De ongeveer zeshonderd mensen die via Senzer 
vanuit de Wsw en Participatiewet nu al op locatie bij Do-
rel werken in de voor- en eindmontage van de stoeltjes, 
krijgen straks ondersteuning van een zogenoemd operator 
support system. Dit systeem helpt medewerkers sneller en 
foutloos te assembleren, waardoor mensen met een be-
perking of lage opleiding opeens complexe taken kunnen 
uitvoeren. Fermin is enthousiast over deze tweede pilot en 
bemerkt ook grote belangstelling voor het onderwerp in 
het werkveld. “Niet alleen vanuit sw-bedrijven, maar ook 

ROALD KLUMPENAAR (AMFORS): 

‘Dankzij de smart industry
kunnen mensen met een arbeids-
beperking complexer werk doen’

AANBEVELINGEN VAN ROALD 
KLUMPENAAR VAN AMFORS:

Maak het initiatief niet te groot en zorg voor regionale 
inbedding met bedrijven.

Ga niet alleen uit van financiering via subsidies. Maak 
een gezonde businesscase.

Doe het stap voor stap.

Gebruik bewezen technologie uit andere sectoren, zoals 
bijvoorbeeld de auto-industrie.

Durf te proberen en realiseer je dat er geen garanties 
zijn. Als er tien initiatieven starten, is het mooi als er 

eentje slaagt.

Medewerkers van sociaal werkbedrijf Amfors in Amersfoort werken met een smart 
beamer bij de assemblage van led-straatlantaarns. De beamer hangt boven de 
werknemers en projecteert tekst, kleuren en afbeeldingen. Dankzij deze stapsgewijze 
begeleiding kunnen zij de relatief ingewikkelde klus uitvoeren.
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breder vanuit arbeidsmarktregio’s. Om de mogelijkheden 
in de praktijk verder te onderzoeken, starten we in 2018 
nog drie extra pilots. We nodigen binnenkort sociale werk-
bedrijven en sociale ondernemingen uit om hun plan voor 
te leggen. Van groot belang is wel dat de geïnteresseerden 
er ook zelf tijd en geld in investeren.”

AANJAGER
Ook het UWV ontpopt zich als aanjager van de mogelijk-
heden van technologie en robotisering voor een inclusieve 
arbeidsmarkt. Uit door de uitkeringsorganisatie geïniti-
eerd onderzoek blijkt dat functies ver-
anderen door robotisering (zie kader) 
en dat technologische mogelijkheden 
zoals sociale robotassistenten, exo-
skeletten, gepersonaliseerde produc-
ten en spraakgestuurde apparatuur 
wel degelijk kunnen zorgen voor een 
hogere arbeidsparticipatie van men-
sen met een fysieke of licht verstan-
delijke handicap. Mensen die al aan 
het werk zijn, kunnen nog beter werk 
verrichten met behulp van technologieën en zelfs men-
sen die nu thuis zitten, kunnen door de innovaties aan de 
slag. Een exoskelet bijvoorbeeld geeft iemand meer kracht 
in bepaalde lichaamsdelen, wat een fysieke tekortkoming 
kan wegnemen. Anderen kunnen weer baat hebben bij 
bijvoorbeeld activity trackers, die tijdens het werk kunnen 
meten of iemand moe wordt of stress ervaart en aangeven 
wanneer rust nodig is. Het uitvoeringsbedrijf heeft een 
werkgroep geformeerd van ontwikkelaars, werkgevers, 
gebruikers en beleidsmakers die gaan bekijken hoe aug-

Hoe zorg je als 
manager voor acceptatie?

Een van de problemen bij de implementatie van (nieuwe) 
technologie is een gebrek aan enthousiasme bij de 

mensen die er uiteindelijk mee moeten werken. Dat zegt 
Judith Boonstra, onderzoeker ‘sociale technologie’ aan 

de Saxion Hogeschool. Zij deed tijdens een pilotperiode 
bij een participatiebedrijf onderzoek naar het gebruik 

van een app die een digitale bijdrage kan leveren aan de 
begeleiding en ontwikkeling van werknemers. Dankzij 

de bevindingen van Boonstra was het participatiebedrijf 
in staat om de implementatie tussentijds aan te passen, 

zodat de app beter was afgestemd op de wensen en 
behoeften van de medewerkers. 

Hoe kunnen managers in het sociaal domein nu zorgen 
voor acceptatie van de nieuwe technologie? Boonstra: 

“Het gaat niet lukken als alleen de ‘innovators’ enthousi-
ast zijn, terwijl de sociale professionals en medewerkers 
niet goed zijn geconsulteerd. Je moet binnen de organi-

satie dus breed draagvlak creëren – niet alleen op 

managementniveau – en zowel enthousiastelingen als 
eindgebruikers meenemen. Daarbij moet je goed in kaart 
brengen waar en waarom er weerstand is.” Informatie-
bijeenkomsten zijn essentieel, legt ze uit. “En dan niet 
eentje helemaal aan het begin, maar gedurende het hele 
implementatieproces, zodat je feedback ophaalt en kunt 
toepassen tijdens de implementatie. Die communicatie 
moet vaak en op meerdere momenten.” 
Ook de werkdruk moet in de gaten worden gehouden. 
“Werken met een nieuwe applicatie komt vaak bovenop 
bestaande taken en werkprocessen. Dat moet je incal-
culeren. Dus ruimte geven, niet alleen in tijd maar ook 
professioneel gezien, en mensen laten uitproberen.” 
Meer in het algemeen is het verstandig dat organisaties 
die gebruik willen maken van nieuwe technologieën, 
goed kijken of die wel echt waarde toevoegen. “Is de 
techniek makkelijk te gebruiken? Voegt het wat toe in 
mijn organisatie? Vergemakkelijkt het mijn werk?”

MEER PARTI-
CIPATIE GEEN 
OVERBODIGE 
LUXE
Meer mensen met 
een beperking aan 
de slag krijgen, is 
geen overbodige 
luxe. In Nederland 
is slechts een op de 
drie mensen met 
een afstand tot de 
arbeidsmarkt aan 
het werk. In andere 
Europese landen 
ligt dat percentage 
hoger: koploper 
Zweden heeft er 
zelfs twee op de 
drie aan het werk. 
Van de banenaf-
spraak met werk-
gevers (zij moeten 
tot 2026 100.000 
banen creëren voor 
mensen met een 
ziekte of handicap) 
komt nog weinig 
terecht.

mented reality, activity trackers, omgevingssensoren en seri-
ous gaming mensen met een fysieke of licht verstandelijke 
handicap kunnen helpen bij hun werk. 

KLOOF
Maar er moeten nog wel wat ‘systeembarrières’ worden 
geslecht om de kloof tussen de wereld van technologie 
enerzijds en werk en inkomen anderzijds te overbruggen. 
Dat zei Barbara Regeer, onderzoeker bij het VU Athena 
Instituut, onlangs tijdens een symposium. Zo moet het 
voor werkgevers duidelijk worden dat hun investering 

zich zal terugbetalen en moeten so-
ciale domeinen als zorg, arbeid en 
Wmo ontschotten en centraliseren 
in één loket. Daarnaast is het belang-
rijk dat eindgebruikers eerder bij het 
innovatieproces worden betrokken. 
Regeer: “Een praktisch probleem kan 
zijn dat iemand op de werkvloer het 
als stigmatiserend ervaart om een 3D-
bril te dragen, terwijl anderen dat niet 
hoeven. Dat wil je voorkomen. En 

een juridische belemmering is dat werkgevers pas budget 
ontvangen voor voorzieningen nadát ze iemand in dienst 
hebben genomen. Ook dat moet worden aangepast. Door 
deze maatregelen te treffen, zoveel mogelijk pilots te orga-
niseren en pioniers bijeen te brengen in ‘ongebruikelijke 
coalities’, kunnen best practices leiden tot echte opschaling 
van dit soort toepassingen in bedrijven en sociale werk-
bedrijven.” *

BARBARA REGEER (VU): 

‘Tussen de wereld van 
technologie en die van werk en 
inkomen bestaat nog wel een 

kloof ’ 

Roald Klumpenaar


