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Robots

• Het woord robot werd voor het eerst gebruikt door de Tsjechische 
science fiction schrijver Karel Čapek in een toneelstuk uit 1921 en is 
afgeleid van het woord robota

• Het Tsjechische woord robota heeft de historische betekenis 
"verplichte, onbetaalde arbeid van een horige voor zijn heer". 
Tegenwoordig wordt het woord ook gebruikt in de zin van zwaar werk 
of vervelend of verplicht werk. 

• Robota stamt af van een woord dat "slaaf" betekent (Oudkerkslavisch: 
rabъ) en dat afstamt van het Indo-Europese *orbhos. Het 
Nederlandse woord arbeid heeft dezelfde wortel.

• Robots zijn slaven!



Robots

• In het Nederlands worden arbeid en werk door 
elkaar gebruikt, maar arbeid heeft nog steeds een 
iets negatiever klank: arbeid heeft met inspanning 
te maken; werk met creativiteit.

• Arbeiders werden ook wel ‘loonslaven’ genoemd.

• Slaven waren altijd eigendom van de rijken.

• Als de rijken nu een nieuw soort slaven aanschaffen, want betekent 
dat dan voor de loonslaven?

• Geen arbeid meer, maar nog wel werk? Genoeg werk? Werk voor 
iedereen?



• Rapport uit 1982

• Japan heeft de meeste robots!

Moderne robots zijn er al zo’n dikke 50 jaar



Definitie uit 1982

• Een industriële robot is een multifunctionele hanteermachine, 
ontworpen om materiaal, onderdelen, gereedschappen of bijzondere 
voorwerpen te bewegen door middel van geprogrammeerde 
bewegingen voor het uitvoeren van een gevarieerde reeks van taken.

• Lassen

• Lak spuiten

• Zware objecten verplaatsen

• Veel toepassingen in de autoindustrie



Dom en blind

Omdat robots hun omgeving niet 
kunnen waarnemen, moeten ze achter 
een hek werken

Robots doen precies
waarvoor ze 
geprogrammeerd zijn
- onvermoeibaar
- nauwkeurig



Cobots

• Cobots zijn “collaborative robots”

• Ze hebben sensoren, waarmee ze hun 
omgeving kunnen waarnemen en 
reageren bijvoorbeeld op een aanraking 
of op beweging.

• Je kunt er dus gewoon naast en mee 
samenwerken.



Bots

• Onder robot wordt tegenwoordig ook een computerprogramma 
verstaan dat geautomatiseerd taken verricht. Zo’n programma 
noemen we ook wel een bot

• De Google assistent belt de kapper voor een afspraak en de        
kapper merkt niet dat zij een bot aan de telefoon heeft.

• In 1950 ontwikkelde Alan Turing een test, waarmee je zou kunnen 
aantonen of er wel of niet sprake is van “kunstmatige intelligentie”:

Als je niet meer kunt zeggen of je met een machine of met een mens 
hebt gecommuniceerd, is sprake van kunstmatige intelligentie

• Inmiddels spreken we ook van groeiende intelligentie bij “lerende 
machines”



Kunstmatige intelligentie roept nieuwe vragen op

• Verdwijnt niet alleen de arbeid, maar ook 
het werk?

• Moeten nu ook hoog opgeleide en creatieve 
loonslaven zich zorgen maken?

• Kunnen we nog achterhalen waarom een 
machine “besluit” een bepaalde taak uit te 
voeren?

• Hebben mensen er recht op om dat te 
weten?

• Wie is er verantwoordelijk voor die 
beslissingen?



Programma
• Robots en cobots: waar gaat dat heen? 13:15 – 14:15 

Raphael Smals in gesprek met
AWL - Piet Mosterd 
Heel metaal - Elja Vels
Olmia - Peter van Olm 
Doeko - Bart van Doesburg 

• Koffiepauze 14:15 – 14:40

• Is er in de toekomst nog voldoende en zinvol werk?  14:40 – 15:40
Podiumdiscussie onder leiding van Pascale Peters (Nyenrode & Radboud Universiteit) met 
Robert Went (WRR) 
Ton Wilthagen (Universiteit Tilburg)
Jessica van Wingerden (Schouten & Nelissen & Leuven University) 

• Koffiepauze 15:40 – 16:05

• Intelligente systemen en lerende machines: waar gaat dat heen? 16:05 – 17:35
Tom Heskes (Radboud Universiteit); Kunstmatige intelligentie, wat is dat eigenlijk? 16:05 - 16:35
Singa - Martijn Elkink 16:35 - 16:50
Orikami - Bram den Teuling 16:50 - 17:05
Joost Gerritsen (Legal Beetle): Mensenrechten in het robottijdperk 17:05 - 17:35

• Afsluiting 17:35 – 17:45



Veel inspiratie 
toegewenst!


