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zoals de as van een fietswiel, verplaatsen. De 
arm wacht geduldig voor de deur van de ma-
chine die ze produceert tot deze klaar is en 
opengaat. Dan pakt hij voorzichtig de wielas 
eruit en net als de grijper uit een kermisappa-
raat beweegt de robotarm vervolgens langs de 
rails naar een bak waarin hij de as laat vallen. 
Daarna beweegt hij weer naar de machine en 
begint het proces opnieuw. 

Toch stelt de samenwerking met deze in 
naam collaboratieve robot nog niet al te veel 
voor. ‘Ik zet hem aan en dan doet hij al het werk’, vertelt 
een werknemer over het werken met de grijparm. Zelf kan 
deze werknemer vervolgens met haar rug naar de cobot 
haar eigen werk uitvoeren dat lijkt op de taak van de cobot. 

Ook Heico Sandee, oprichter en chief technology  officer 
van het Nederlandse cobotbedrijf Smart Robotics, geeft 
toe dat samenwerken met cobots in praktijk vaak neer-
komt op veilig naast elkaar werken. Een hoger niveau 
van samenwerking lijkt hem bovendien niet altijd wen-
selijk: ‘Vaak wil je een fabricageproces optimaliseren 
door iedereen te laten doen waar die goed in is, met een 
zo hoog mogelijke snelheid. Dat gebeurt meestal niet in 
samenspel.’ 

Zonder hekwerk
Smart Robotics koopt cobotarmen in van internationale 
spelers als Universal Robots om ze vervolgens van eigen 
software te voorzien en op maat te maken voor specifieke 
(logistieke) toepassingen voor zijn klanten. ‘Een cobot 
is een robot die zonder een hekwerk op de fabrieksvloer 

mag staan’, vertelt Sandee. In tegenstelling tot 
de traditionele fabrieksrobots, beschikt een 
cobotarm namelijk over krachtsensoren. Op 
het moment dat de cobot meet dat de kracht 
die hij moet leveren groter is dan de verwach-
te kracht, zoals ingevoerd door zijn operator, 
zal hij stil staan. De cobot zal dus niet zo-
maar een werknemer aan haar of zijn overall 
meesleuren en verwonden. Ook beweegt een 
cobot arm rustig, zodat hij geen harde klap 
kan uitdelen en zijn sommige cobots, zoals 

de AGV-karretjes, voorzien van nabijheidssensoren om 
te voorkomen dat ze botsen met mensen of objecten. 

Hoewel dit allemaal vrij basaal klinkt, is de veiligheid 
die cobots bieden een van hun sterkste punten. Omdat 
ze zonder hekken zij aan zij met mensen kunnen wer-
ken, nemen cobots veel minder ruimte in beslag dan 
traditionele robots. Ook zijn cobots al beter inzetbaar 
voor iets ingewikkeldere taken, omdat hun operator ze 
veilig verder kan helpen als ze vastlopen bij zo’n taak. In 
tegenstelling tot fabrieksprocessen waar een robot ont-
zettend vaak precies hetzelfde autoframe moet lassen, is 
het werk van cobots in magazijnen van grote webwin-
kels bijvoorbeeld veel afwisselender. Ze moeten daar 
allerlei verschillende soorten pakketjes verplaatsen en 
stapelen. ‘Dat is best uitdagend voor een robot en gaat 
dus niet altijd goed’, legt Sandee uit. ‘Een cobot werkt 
bijvoorbeeld een uur zelfstandig en detecteert dan dat 
hij vastloopt bij een bepaald product. Dan komt hij tot 
stilstand en laat een rode lamp branden.’ Voor de mense-
lijke cobotbegeleider is dit het signaal om naar het t
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De meeste industriële robots staan in fabriekshallen achter 

hekken ter bescherming van de fabrieksmedewerkers. De 

 opkomst van de collaboratieve robot – de cobot – moet hierin 

 verandering brengen. Gaan we massaal met robots samen

werken of moeten we vrezen voor onze baan?

Zo’n twintig jaar geleden werd een groepje Deens ingeni-
eurs door de overheid aan het werk gezet om de inzet van 
robotica in de voedselindustrie te bevorderen. Uitein-
delijk maakte het team voor een klein bedrijf een grote, 
loodzware robot die alleen maar kon worden gebruikt 
om taarten van precies hetzelfde formaat te versieren 
met aardbeien. Voor drie van de ingenieurs was dit gelijk 
de eerste stap naar de oprichting van Universal Robots, 
inmiddels de grootste speler ter wereld op het gebied 
van collaboratieve robots, of cobots. Wereldwijd heeft 
het bedrijf er nu al meer dan vijftigduizend verkocht. 

De cobots die Universal Robots produceert, lijken 
inmiddels nauwelijks meer op de lompe taartversierder 
waarmee het ooit begon. Het zijn lichte, flexibele robot-
armen waarvan de hand een gereedschap naar keuze is. 
Met de juiste software en voorzien van passend gereed-
schap zijn deze cobots inzetbaar voor een veelheid aan 
taken, zoals het sorteren, verplaatsen of verpakken van 
producten in een fabriekshal of distributiecentrum. Deze 
robotarmen zijn momenteel de meest voorkomende 
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vorm van cobots, samen met automatisch geleide voer-
tuigen (AGV’s), karretjes die zelfstandig over de werk-
vloer van fabrieken en pakhuizen rijden en zijn gemaakt 
om botsingen te voorkomen.

Veilig naast elkaar
Bij het Achterhoekse bedrijf Van Raam, producent van 
aangepaste fietsen, heeft men ervaring met het werken 
met een cobot. Van Raam, gevestigd in een groot pand 
in Varsseveld, maakt lage instapfietsen, driewielers en 
andere alternatieven voor wie met de klassieke twee-
wieler niet overweg kan. Door het magazijn rijdt een 
werknemer op een drie wieler rond. Een aangrenzende 
fabriekshal is opgedeeld in tal van hokjes waarin mensen 
of traditionele robots fietsframes lassen. 

In een fabriekshal verderop bevindt zich de cobot die 
veilig naast mensen kan werken: een robotarm die aan 
rails hangt. Het ding bestaat uit een aantal buizen die 
onderling met scharnieren zijn verbonden en aan het 
uiteinde zit een grijphand. Deze cobot kan producten, 
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 industriële robots 
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nog onvoldoende te vinden, meent Thijs Dorssers. Als 
manager van branchevereniging Holland Robotics pro
beert hij met het project MKB Robotiseert de kloof tus
sen het mkb en de robotica te dichten.

Sandee snapt wel waarom het mkb de cobots nog niet 
omarmt. ‘Een werkende cobot kost minstens vijftig
duizend  euro en die investering moet een bedrijf wel 
kunnen terugverdienen’, vertelt hij. Dat terugverdienen 
gaat sneller bij een groot bedrijf dat de cobot zeven da
gen per week dag en nacht kan laten doorwerken dan bij 
een kleine onderneming. Ook op kennisgebied vragen 
 cobots een investering. Sandee: ‘Cobots worden wel eens 
aangeprezen als doodeenvoudig, maar de ervaring leert 
dat er behoorlijk veel kennis, ervaring en kunde nodig 
zijn om ze te programmeren en zinvol in te zetten.’ 

Binnen het project MKB Robotiseert wordt daarom 
een gratis cursus voor bedrijven ontwikkeld en een 
scan voor de mogelijkheden van robotica voor een 
specifiek bedrijf, vertelt Dorssers. Of en hoe cobots het 
beste  inzetbaar zijn verschilt namelijk sterk per bedrijf, 
 beaamt ook Sandee. ‘Ik zou iedere mkb’er een expert toe
wensen die hem bij de hand neemt en specifiek naar zijn 
bedrijfsproces kijkt.’

Robothuis
Samenwerken met een cobot betekent in de praktijk 
dus vooral naast elkaar werken en hem hoogstens een af 
en toe een handje helpen. Roboticaonderzoekers van 
de TU Delft voorzien niettemin een toekomst waarin 
de samenwerking tussen mens en machine verder gaat 
dan dat. Hieraan werken ze samen met startups en 
studenten groepen vanuit RoboHouse in Delft. Daar 

worden niet alleen robots gemaakt, maar ook in de prak
tijk getest.

Het hoogtepunt is het AIRlab dat is ingericht als 
super markt, waar een robotarm de schappen vult. De 
ambitie van de ontwikkelaars is niet enkel om een effici
ente vakkenvuller te ontwikkelen. Geen klant wordt blij 
van een vakkenvuller die stug blijft doorwerken als hij of 
zij in de buurt komt. Daarom moet hun robot ook attent 
zijn, klanten beleefd de ruimte geven en als het even kan 
de zilvervliesrijst op het bovenste plankje aangeven aan 
diegenen die er niet bij kunnen, hoewel dit attente gedrag 
nu nog in de kinderschoenen staat. 

Samen zagen
In RoboHouse wordt ook onderzocht hoe daadwerke
lijke samenwerking tussen robots en mensen eruit kan 
zien. Zo ontwierp een onderzoeksteam onder leiding van 
Jens Kober, universitair hoofddocent binnen de afdeling 
cognitieve robotica aan de TU Delft, een manier waar
op mensen robots letterlijk bij de hand kunnen nemen. 
Het doel daarvan is bijvoorbeeld om de robotarm in het 
supermarktlab te leren vakkenvullen. Een medewerker 
doet eerst een paar keer deze handeling ‘voor’ door de 
arm vast te pakken en op de juiste manier van een krat 
naar het schap te bewegen. Zo leert de robot zelf deze 
taak uit te voeren.

Deze vorm van samenwerking is nog niet zo innig 
als de vorm die Luka Peternel, universitair docent op 
dezelfde afdeling, onderzoekt. Hij programmeerde een 
robotarm die de bewegingen van zijn menselijke maatje 
zo goed aanvoelt dat de twee in staat zijn om samen een 
zaag of polijstmachine te hanteren. t

Hoogleraar David 
Abbink werkt aan de 
robotvakkenvuller in 
RoboHouse (links), 
die de klus daarna 
zelf af kan.
foto’s: guus 
schoonewille
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apparaat toe te komen en een handje te helpen, door de 
robot bijvoorbeeld een pakketje aan te geven. ‘Dat zou je 
op zich toch collaboratief kunnen noemen’, zegt Sandee. 
De mogelijkheid om de cobot uit te rusten met verschil-
lende grijpers en so� wareprogramma’s maakt hem breed 
toepasbaar. Bij de cobot van Van Raam zijn de grootte 
van de materialen en de plek waar de cobot ze op moet 
halen makkelijk in te stellen. Ook kan de arm materialen 
of zijn eigen grijphanden schoonmaken.

Koudwatervrees
Van Raam is een snel groeiend bedrijf met een productie-
ruimte van achttienduizend vierkante meter en bijna 250 
medewerkers. Het ligt voor de hand dat een zo groot 
bedrijf dat bovendien al vol staat met meer traditionele 
robots, ook een cobot inzet. Maar hun prijs, � exibiliteit, 
kleine voetafdruk en veiligheid maken cobots juist ook 
uitermate geschikt voor minder grote spelers. Toch weet 
het midden- en kleinbedrijf (mkb) de weg naar de  cobot 

Robotgebruik in het Nederlandse bedrĳ fsleven

Een cobot van 
Smart Robotics 

wordt bĳ gesteld.
FOTO: SMART 

ROBOTICS

De robotdichtheid (het aantal robots per 10.000 menselĳ ke werknemers) 
in Nederland tegenover enkele andere landen. BRON: IFR 2020
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De Nederlandse robotdichtheid ligt met 
194 robots per tienduizend werknemers 
ruim boven het Europese gemiddelde van 
114, maar dat maakt ons land nog geen 

internationale koploper op het gebied van 
robotica. Uit cĳ fers van het CBS blĳ kt 
bovendien dat grotere bedrĳ ven vaker 
robots gebruiken dan kleinere bedrĳ ven.
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 C O L U M N

T E K S T:  A A R O N  M I R C K

Robots nemen onze banen niet in, ze veranderen hooguit ons 

werk. Het is bovendien hoog tijd kritischer te zijn op de werking 

van algoritmen, stelt columnist Aaron Mirck. 

Van creator naar curator
Tijd voor een nieuw verhaal over AI

Krantenberichten en knallende presentaties van trend
watchers liegen er niet om: de wereld verandert in rap 
tempo. Sneller dan ooit zelfs. Kunstmatige intelligentie 
(AI) komt eraan en zal de wereld overnemen. Denk maar 
aan films als The Matrix en Terminator. Een chatbot van 
Google zou volgens de ontwikkelaar een vorm van be
wustzijn hebben (gehad), net zoals de mens. Het duurt 
niet lang meer voor robots en algoritmen ons werk over
nemen en de mens overbodig is.

Dit verhaal – de robots komen eraan – is inmiddels zo 
vaak herhaald, dat veel mensen het als heel aannemelijk 
beschouwen. Er zit ook een kern van waarheid in. Wie 
naar de supermarkt gaat, ziet dat zelfscankassa’s de plek 
van kassières hebben overgenomen. Wie de klanten
service van een bedrijf probeert te bereiken, communi
ceert vaak eerst met een chatbot die de simpelste vragen 
beantwoordt. Sommige liedjes of krantenberichten wor
den gemaakt door AI. Er is zelfs een songfestival voor 
door AI gegenereerde muziek.

Ander werk
Toch bestaan die zelfscankassa’s niet zonder mense
lijk personeel dat de boodschappen van klanten steek
proefsgewijs controleert. Doordat zelfscankassa’s een 
deel van het werk overnemen, verandert de baan van 
kassière naar die van boodschappencontroleur. Door
dat chatbots simpele vragen beantwoorden, verandert 
de baan van klantenservicemedewerker naar medewer
kervoordemoeilijkstevragen. 

Zelf heb ik geëxperimenteerd met een vorm van 
AI (GPT3) die mijn gedichten veranderde in nieuwe 
 poëzie. Dat leerde me dat de baan van schrijver veran
dert van componist naar curator. Een algoritme bedenkt 
nieuwe content en de kunstenaar bepaalt welke creaties 
de moeite waard zijn om te delen. Ik werd niet over
bodig, maar ik kreeg ander werk. 

Goedkoop
Soms blijkt de verwachte robotisering helemaal niet 
plaats te vinden, bijvoorbeeld wanneer de arbeids
kosten erg laag zijn. In het Verenigd Koninkrijk zijn 
twintig duizend mensen werkzaam als autowasser, 
van wie maar duizend in een wettelijk dienstverband. 
Vroeger werden Britse auto’s gewassen door machines, 
maar van de negen duizend autowasstraten zijn er nog 
maar 4200 over. Dat is minder dan de helft. Het werk 
van auto wassers valt prima te automatiseren, want het 

werk bestaat uit repetitieve handelingen. Waarom ge
beurt dit niet? Omdat de investering zich pas heel laat 
terug verdient; het is op korte en middellange termijn 
goedkoper om een paar mensen in een nietwettelijk 
dienstverband met een tuinslang aan het werk te zetten. 
Als arbeid maar goedkoop genoeg is, wordt er 
niet geautomatiseerd. 

Toch wordt er steeds vaker met robots en al
goritmen gewerkt. Daarbij schuurt het op een 
andere manier: men blijkt niet kritisch genoeg 
op de werking van algoritmen.

Een inmiddels overbekend voorbeeld: de 
Belastingdienst gebruikte een algoritme om 
te bepalen wie er extra op fraude zou moeten 
worden gecontroleerd. Dit algoritme bleek 
racistisch; haast alle slachtoffers van de toe
slagenaffaire zijn allochtone Nederlanders. 
Was het algoritme van de Belastingdienst kri
tischer gevolgd, dan was de toeslagenaffaire 
voorkomen. 

De Matrixachtige les is niet dat robots de mens over
bodig maken. De les is dat blindelings vertrouwen op AI 
rampzalige gevolgen kan hebben. Het is tijd dat er meer 
aandacht is voor dat verhaal over AI en robotisering. 

Aaron Mirck is tech-dichter. In 2021 verscheen zijn dicht-
bundel Dit Algoritme Deugt Niet.  •

“Blindelings 
vertrouwen 
op AI kan 

rampzalige 
gevolgen 
hebben

’’
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Luka Peternel zaagt 
met een robotarm 
een plank.
FOTO: LUKA PETERNEL

Attente robots zijn in de maak en onderzoekers zagen 
al planken met ze. Komt de mensachtige robotcollega 
eraan? David Abbink, hoogleraar human-robot interac-
tion aan de TU Del�  en verbonden aan RoboHouse, wijst 
dat idee van de hand. ‘We moeten af van de metafoor dat 
robots supermensen zijn. Dat gee�  een verkeerd beeld’, 
zegt hij. Het menselijk lichaam en de menselijke intel-
ligentie zijn immers totaal anders dan wat de robotica 
en kunstmatige intelligentie voortbrengen. Daarom zijn 
robots goed in andere dingen dan mensen.

Toch ziet Abbink de robot van de toekomst ook niet 
als machine die zonder interactie enkel zijn eigen werk 
doet. Bij RoboHouse beschouwt men de gewenste toe-
komstige relatie tussen mens en robot als een symbiose, 
waarin twee compleet verschillende (dier)soorten beter 
af zijn door samen te werken. De robot is dan geen col-
lega, geen volledig op zichzelf staande machine, maar 
eerder onze herdershond.

Vuil en vies werk
Volgens Abbink zijn er verschillende manieren waarop 
robotica de werkvloer kan veranderen ‘Er wordt vaak 
gezegd dat robots de banen over zullen nemen die dull, 
dirty en dangerous zijn. Dat klinkt fantastisch, maar ze 
nemen ook leuk werk weg of maken het saai’, stelt hij. 
Wie op dit moment robots wil inzetten voor een spe-
ci� eke taak, moet ervoor zorgen dat deze taak relatief 
simpel en repetitief is, want anders kan de robot (en zelfs 
de iets � exibelere cobot) er niets mee. Is een taak com-
plex of veelzijdig, dan zal die dus eerst moeten worden 
versimpeld voordat die geschikt is voor automatisering. 

Wanneer een proces in zijn geheel wordt geautomati-
seerd, is dit wellicht geen probleem, maar volgens Abbink 
blij�  er vaak een restje over dat menselijke werknemers 
moeten uitvoeren. Het veelzijdigere en waarschijnlijk 
interessantere werk dat de werknemer eerst moest uit-
voeren, is dan gereduceerd tot een eenzijdige, repetitieve 
en saaie taak, zoals het begeleiden en af en toe helpen van 

een cobot. Of denk aan de werknemer die bij Van Raam 
tegenover een cobot werkt en min of meer hetzelfde werk 
doet als de cobot maar dan bij een andere machine. Zij 
voert een taak uit die is geoptimaliseerd voor de cobot, 
en dat zou haar werk saaier kunnen maken. 

Daarom pleit Abbink voor bottom-up robotisering, 
waarbij de mensen die uiteindelijk met de robot moe-
ten werken vanaf het begin af aan centraal staan in het 
ontwerpproces. Ook moet het op de toekomstige onder-
zoekslocatie van FRAIM (in veel opzichten de opvolger 
van RoboHouse) in Del�  mogelijk zijn voor personeel 
om een dagje of langer met een nieuw robotprototype 
te werken om te ontdekken of deze het werk inderdaad 
aangenamer maakt. Op deze manier hopen Abbink en 
zijn collega’s te zorgen dat robots ons werk niet afpakken 
of saaier maken, maar juist verrijken.  •

Wanneer is er sprake van echte samenwerking tussen mens en robot? 
Hoogleraar human-robot interaction David Abbink stelde een lĳ st met vĳ f eisen op.

Veilig 
Het is essentieel dat 
samenwerkende 
robots veilig zĳ n, 
zowel fysiek als 
op het gebied van 
cybersecurity.

Transparant
Om goed met co-
bots te kunnen sa-
menwerken, moe-
ten mensen zonder 
kennis van robotica 
kunnen begrĳ pen 
wat een cobot op 
elk moment kan 
doen. Ook moet 
het duidelĳ k zĳ n wie 
verantwoordelĳ k 
is voor eventuele 
fouten tĳ dens het 
werk.

Responsief
De cobot moet de 
mensen waarmee 
hĳ  samenwerkt 
op zo’n niveau 
begrĳ pen dat hĳ  
kan inspelen op hun 
gedrag. De cobot 
moet de mens 
zowel letterlĳ k als 
fi guurlĳ k zien staan 
en de gebruiker 
moet invloed heb-
ben op wat de robot 
doet.

Flexibel
De cobot moet 
het werk in veel 
situaties kunnen 
uitvoeren, maar ook 
door veel verschil-
lende werknemers 
kunnen worden 
gebruikt. Hierdoor 
wordt iedere sector 
toegankelĳ k voor 
een grote diversiteit 
aan werknemers. 

Verrĳ kend
De medewerker 
moet uiteindelĳ k 
groeien van de 
samenwerking 
met de cobot. De 
cobot moet niet 
enkel mensenwerk 
overnemen, maar 
ervoor zorgen dat 
het resterende werk 
leerzaam, leuk en 
uitdagend wordt. 

Vĳ f eisen voor een robot die echt kan samenwerken 


