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De Derde Industriële Revolutie

• Elektronica / halfgeleiders: “de micro-elektronica revolutie”

• Digitalisering: “de digitale revolutie”

• Communicatie technologie: “de ICT revolutie”

• Internet: “de network revolutie”
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Moore’s 
Law



Digitalisering en robotisering

• Digitalisering is het omzetten van gegevens in analoge vorm naar data 
in digitale vorm, dat wil zeggen in reeksen nullen en enen, die door 
computers verwerkt kunnen worden.

• Tegenwoordig hebben we het ook over digitalisering, als er ergens
meer computers worden gebruikt, maar het is belangrijk om de 
oorspronkelijke betekenis te onthouden, omdat we anders de analoge
werkelijkheid uit het oog zouden kunnen verliezen.

• Robotisering is het gebruik van programmeerbare apparaten, die 
werkstukken of gereedschappen in verschillende richtingen kunnen
verplaatsen c.q. hanteren.
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Automatisering

Connectiviteit

Data analyse
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Smart industry

• Het ontwikkelen en gebruiken van intelligente netwerken van mensen, 
machines en objecten om complexe productieprocessen in real time aan te 
sturen

• Het leveren (en recyclen) van unieke, klantspecifieke producten  tegen de 
prijs van een massaproduct in kleine, flexibele, hoog geautomatiseerde (zero 
defect) productie-eenheden op korte afstand van de klant

• De verregaande digitalisering en verweving van apparaten, 
productiemiddelen en organisaties (het 'internet of things‘), waardoor 
nieuwe manieren van produceren, nieuwe business modellen en nieuwe 
sectoren ontstaan
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Oude en nieuwe praktijken

• Productiviteitsverhoging door automatisering

• Kwaliteitsverbetering (geen fouten, geen afwijkingen)

Maar ook:

• Klantgestuurde productie

• De veranderbare fabriek

• Zelforganiserende adaptieve logistiek

• Value Based Services (VBS) 

• Transparantie en veranderbaarheid van uitgeleverde producten

• Gebruikersondersteuning in de productie

• Slimme productontwikkeling voor de slimme productie

• Innovatieve productontwikkeling
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Nieuwe rollen en nieuwe verdienmodellen

• De klant ontwerpt

• De retailer wordt producent

• De eindproducent (‘OEM’) wordt dienstverlener; de toeleverancier 
wordt producent en ontwikkelaar (co-maker)

• ‘Waardenetwerken’ nemen de plaats in van ‘waardeketens’

• Vooral het vermogen tot samenwerken tussen bedrijven en tussen 
technische disciplines wordt gezien als kracht van de Nederlandse 
industrie

• De ‘system integrator’- mentaliteit
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Geleerd van de software industrie

• Korte ontwikkelingscycli

• Producten verkopen die nog niet af zijn!

• Producten verbeteren, nadat ze verkocht zijn!

• Een platform aanbieden, waarop anderen applicaties ontwikkelen

• Het product als dienst
• Geen hoge aanschafkosten meer voor de klant

• Dienstverlening vanuit de cloud

• Producten die gemakkelijk interfacen met andere producten

• Slim gebruik van (gebruikers)data
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Gevolgen?
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Gevolgen?

• “Meer dan de helft van alle banen gaat verdwijnen!”

• “Er worden steeds hogere eisen gesteld aan werknemers!”

• “Er blijft alleen werk over voor laag opgeleiden en voor hoog opgeleide
professionals!”

• “De middenklasse gaat verdwijnen!”

• “Iedere werknemer wordt permanent digitaal in de gaten gehouden!”
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Gevolgen?

Hoe berekenen ze dat?



Laat je niet gek/bang maken

• Het heet revolutie, maar het duurt tientallen jaren

• Wanneer je alleen maar kijkt naar bestaande taken die mogelijkerwijs
geautomatiseerd kunnen worden (procesinnovaties), blijven alle nieuwe taken 
door de introductie van nieuwe producten en diensten buiten beeld
(productinnovaties)

• De eisen die aan werknemers gesteld worden, gaan niet steeds omhoog; ze
veranderen wel

• In het lopende band werk werd 100 jaar geleden minutieus vastgelegd hoeveel
seconden een handeling mocht duren. Voordeel voor de werknemers: er was een
objectieve norm. Iets vergelijkbaars geldt ook voor digitale controle. Door de 
automatische registratie van alle werkzaamheden kan de werknemer gemakkelijk
laten zien dat hij zich aan alle afspraken gehouden heeft.
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Robotisering/digitalisering en de economie als geheel

• Tot nu toe wordt het wegvallen van banen door automatisering gecompenseerd 
door het ontstaan van nieuwe banen in nieuwe bedrijven en nieuwe sectoren

• Als dat niet zo zou zijn, zou de economie door gebrek aan koopkracht in elkaar 
zakken

• Grootschalige technologische werkloosheid leidt onvermijdelijk tot interventie 
door de overheid
• Werktijdverkorting voor iedereen

• Banenplannen / baangaranties

• Opleidingsoffensieven

• Inkomensbeleid, zodat de opbrengsten van toegenomen productiviteit goed terecht komen

• Met andere woorden: de macro “gevolgen” van de nieuwe technologieën liggen 
niet vast, maar zijn afhankelijk van de manier waarop de samenleving er mee 
omgaat
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Robotisering/digitalisering en arbeidsorganisatie

• Ook hier geldt: de gevolgen liggen niet vast, maar zijn afhankelijk van keuzes die 
in het bedrijf gemaakt worden

• Het werk dat niet gedigitaliseerd/gerobotiseerd wordt, moet in een onderneming 
verdeeld, gecombineerd en gecoördineerd worden

• Er zijn altijd meerdere opties voor het (her)verdelen van werk (inclusief de 
coördinerende activiteiten)
− Capaciteiten van aanwezige en/of op markt beschikbare werknemers spelen een rol

− Arbeidskosten spelen een rol

• Overblijvend werk “professionaliseert”
− Niet per se in de zin dat een hogere beroepsopleiding vereist is, maar wel in de zin dat 

werknemer zelfstandig beslissingen moet nemen en/of veel moet communiceren met andere 
werknemers, klanten en/of toeleveranciers

• Dat leidt soms tot hernieuwde belangstelling voor concepten als teamwerk en 
zelfsturing
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Wat te doen?

• Het feit dat het allemaal niet zo snel en radicaal gaat als vaak gesuggereerd, is 
geen reden om niets te doen. 

• In tegendeel. De tijd moet goed gebruikt worden

• Nieuwe technieken, nieuwe praktijken, andere vormen van arbeidsorganisatie 
vragen om aanpassingsvermogen en leervermogen van de kant van de 
werknemers (en hun leidinggevenden)

• Die vermogens kunnen en moeten op het werk (verder) ontwikkeld worden

• Leren op en tijdens het werk wordt steeds belangrijker

• Leren op het werk gaat niet in de eerste plaats over cursussen volgen, maar om 
leren van het werk

• Leren op het werk is altijd van belang, ook als er nog geen plannen liggen voor 
robotisering of digitalisering
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Leermogelijkheden op het werk scheppen

• Om te kunnen leren van werk heb je taken nodig die dat mogelijk maken

• Taken waar men van leert, zijn:
− Nieuwe taken 
− Uitdagende werkzaamheden (waarin je problemen moet oplossen)
− Taken waarin je moet samenwerken met ervaren collega’s

• Ook lager opgeleiden en ouderen blijven leren, als ze dit soort taken krijgen!

• Arbeidsorganisatie met het oog op leren is dus een belangrijk thema voor overleg 
met de werkgever. Beleid kan zich richten op
− Certificeren van verworven kennis
− Rouleren van taken binnen een team
− Bevorderen van regelmatige wisseling van team, functie (en bedrijf)

• Eigenlijk zou niemand langer dan pakweg 8 jaar op dezelfde plek mogen zitten

− Wie ervaring heeft met verandering, is minder bang voor verandering
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Vragen stellen aan de werkgever

• Hebben wij een plannen voor digitalisering en/of de inzet van robots of cobots?
− Zo nee, waarom niet? Zullen we dan als OR met een plan komen?
− Zo ja, hoe worden de werknemers daarin meegenomen?

• Wat is het doel?
− Een nieuwe techniek introduceren is altijd een middel om een doel te bereiken
− Discussie over de keuze van een specifieke technologie is pas zinvol als het doel duidelijk is

• Maken we bij het maken van plannen genoeg gebruik van de in het bedrijf
beschikbare kennis en inzichten? 
− Externe adviseurs haal je pas binnen, als je goed weet wat je wilt en nodig hebt

• Is in het bedrijf bekend, waar onze klanten en toeleveranciers mee bezig zijn op 
het gebied van robotisering en digitalisering?
− Wat heeft dat voor gevolgen voor ons en onze plannen?
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Vragen stellen aan de werknemers

• Waar liggen volgens jou de grootste kansen voor digitalisering en/of robotisering
in ons bedrijf?

• Is het bedrijf daar goed mee bezig?
− Is het management op alle niveaus goed in staat om alle kansen te zien en te beoordelen?

• Lopen we achter de concurrentie aan of liggen we voor?

• Welke kansen zie je voor jezelf bij verdere digitalisering en robotisering?

• Doet het bedrijf er genoeg aan om de medewerkers en jou in het bijzonder voor
te bereiden op mogelijke veranderingen?

• Welke afspraken zouden er met de bedrijfsleiding gemaakt moeten worden over 
digitalisering/robotisering?
− Op welke punten verwacht je daar weerstand van de kant van het management?
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Uitgangspunten voor de OR
- Voordelen voor het bedrijf

• We nemen iedereen mee
− Liever intern opleiden dan hoger opgeleiden in dienst nemen

− Liever expertise in dienst nemen dan externe adviseurs inhuren

• Nieuwe takenpaketten voor werknemers bestaan niet uit bij elkaar geveegde
restjes, maar zijn beter, gevarieerder en een tikje veeleisender, dan voorheen
− Automatisering en verrijking van werk gaan heel goed samen

• Met iedere medewerker worden individueel afspraken gemaakt over de wijze
waarop zijn of haar activiteiten in de systemen geregistreerd worden en hoe die 
worden beoordeeld
− Het management mag alles weten, maar moet zelf ook volledig transparant zijn over het 

gebruik van die kennis
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Hoe blijf je robots de baas?

• Door ze goed te gebruiken
− Goed in de zin dat het bedrijf er voordeel van heeft – en ook de klanten profiteren

− Goed in de zin, dat ook de werknemers er profijt van hebben

• Door ze niet anders te behandelen dan andere technieken
− Angst is een slechte raadgever

− De robots die wij kopen zijn niet de robots uit de science fiction films

• Door er niet geheimzinnig over te doen
− De OR moet de ondernemingsleiding aanmoedigen om plannen te maken en daar

transparant over te zijn

• Door er kennis over te verzamelen
− Op beurzen, bij concurrenten, bij toeleveranciers, bij klanten en niet te vergeten de eigen 

proces engineers.
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Laat die robots maar komen!


