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De verdergaande automatisering van 
onze samenleving en economie gaat 
snel, razendsnel. Robots rukken mas-
saal op en kunstmatige intelligentie 
- ook wel A.I. (Artificial Intelligence) 
genoemd – wordt in snel tempo en 
steeds ingrijpender toegepast. 

De wiskundige concepten voor kunstmatige 
intelligentie bestaan al tientallen jaren, maar 
de toegenomen rekenkracht en beschikbaar-
heid van data zorgen de laatste jaren voor 
enorme doorbraken. Met robots die operaties 
uitvoeren, algoritmen die in een split second 
al onze voorkeuren uitdokteren, autonoom 
rijdende voertuigen, intelligente drones, 
3D-foodprinters, zelflerende robots, maar 
ook digitale advocaten, rechters, accountants, 
receptionisten, tomatenplukkers, inpakkers, 
docenten en schade-afhandelaars.

Robots hoeven geen opslag, werken 24/7, 
zijn nooit ziek of moe, hebben geen bedrijfs-
kleding of een leasebak nodig, gaan niet op vakantie en klagen, pesten en staken niet. De 
productiviteit zal door robotica en A.I. enorm gaan stijgen. En veel saai, vies, ongezond en zwaar 
werk kan de wereld uit. Zoals in de logistiek, de industrie, agrifood en in de zorg. De verder-
gaande automatisering biedt dus een belofte voor grote vooruitgang, nieuwe ondernemers-
kansen en nieuwe werkgelegenheid. Maar verliezers zullen er ook zijn. Zoals sommige groepen 
laag- en middelbaar geschoolde werknemers die onvoldoende fl exibel zijn en ondernemers die 
niet meegaan in de digitalisering. Robotica-ondernemers, een trendwatcher, een ondernemers-
coach en een dertigtal ondernemers, bestuurders en beleidsadviseurs uit onze regio buigen zich 
in deze uitgave over de impact die robotica in hun bedrijfstak en onze samenleving heeft en 
kan gaan krijgen. Dit stukje is trouwens nog wel tot stand gekomen zonder tussenkomst van 
kunstmatige intelligentie. Het is maar dat u het weet.
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Op de TU Delft Campus bevindt zich het 
spiksplinternieuwe RoboHouse. In dit 
fieldlab voor geavanceerde robotica 
kunnen sinds januari 2019 bedrijven en 
instellingen terecht die vragen hebben 
over de inzet van slimme robots in hun 
organisatie of productieproces. Het draait 
er allemaal om ontdekken, begrijpen, 
definiëren, leren, ontwikkelen, testen en 
maken. “Het is voor Nederland essentieel 
om gebruik te maken van de mogelijkhe-
den en toepassingen die nieuwe robot-
technologie bieden. Veel ondernemers 
beseffen dat er winst te behalen valt door 
het automatiseren van bedrijfsprocessen, 
maar weten vaak niet waar ze moeten 
beginnen,” zegt manager en initiatief-
nemer Jaimy Siebel.

Het nieuwe fieldlab huist in het voormalige 
biotechnologie-gebouw waarin ook RoboValley 
is gevestigd. Het pand werd afgelopen jaar 
volledig opgeknapt en verbouwd en biedt nu 
een demonstratieruimte voor geavanceerde 
robots, een testruimte, een learningcentre leer-
centrum en een werkplaats. 

RoboValley
Ondernemers, maakbedrijven en innovatieve 
organisaties ontdekken in RoboHouse de moge-
lijkheden van cognitieve robots, ontwikkelen 
daar hun eigen toepassingen en testen die zelf 
in een industriële setting. RoboHouse is onder-
deel van de TU Delft Campus en biedt direct 
toegang tot de kennis en onderzoek van het TU 
Delft Robotics Institute en haar industriële part-
ners. RoboHouse is een initiatief van Festo, ABB, 
TU Delft, TNO, InnovationQuarter en het robo-
tica-netwerk RoboValley. Sinds de opening zijn 
binnen enkele weken een vijftigtal organisaties 
en bedrijven in RoboHouse te gast geweest. 

Oplossingen toepassen
“Ons fieldlab wil praktische robotica-toepas-
singen een boost geven. Bedrijven, ontwikke-
laars en kennisinstellingen werken hier samen 
om innovatieve roboticaoplossingen toe te 
passen in bedrijven en voor maatschappelijke 
doeleinden. Bij ons zien ondernemers niet 
alleen wat er bestaat op het gebied van robo-
tica, maar wij helpen hen vervolgens ook met 
het identificeren van de plekken in hun bedrijf 
waar automatisering een oplossing kan bieden. 

Die oplossingen worden vervolgens hier ook 
gevalideerd.”, zegt Jaimy Siebel manager van 
RoboHouse die ons samen met zijn teamgenoot 
Bas Lammers ontvangt. Beiden studeerden 
aan de TU-Delft en werden al op jonge leeftijd 
gegrepen door robotica. 

Waar moet je beginnen?
Ze merken dat er veel interesse is van onder-
nemers in robotica. “Uit een enquête van het 
World Economic Forum blijkt dat dertig procent 
van het management in het bedrijfsleven van 
plan is om daarin te gaan investeren. Managers 
verwachten tevens dat binnen zeven jaar meer 
dan de helft van de productiviteit in hun bedrijf 
geautomatiseerd is. Terwijl dat nu zo’n dertig 
procent is. Dat is bijna een verdubbeling. Maar 
bijna alle managers waar we mee praten, weten 
niet zo goed waar zij moeten beginnen. Zeker 
voor MKB-ondernemers die geen eigen R&D-
afdeling hebben is dat lastig. Samen kijken we 
naar welk bedrijfsproces we kunnen robotiseren 
met behulp van experts en ons netwerk. We zijn 
eigenlijk meer adviseur dan robotontwikkelaars 
en helpen daarmee het risico te beperken van 
eventuele kostbare investeringen.”

RoboHouse TU Delft

Ontdekken, leren, ontwikkelen, testen en ervaren
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De grootste uitdaging is onze economie te 
digitaliseren vindt Siebel. “Ieder bedrijf is 
voor zijn toekomst verplicht om dat te onder-
zoeken. Robotica is daar een onderdeel van. 
Wat velen onderschatten, is hoe je dat goed in 
kan passen in het bedrijfsproces. Je hebt veel 
structuur nodig in een organisatie, je moet 
daarbij alle stakeholders in je bedrijf betrekken 
en een breed team formeren om het samen 
aan te pakken. Want robottoepassingen kunnen 
natuurlijk fantastische oplossingen en mogelijk-
heden bieden, maar zijn ook erg complex. Het 
gaat vaak over de lastige stap in je produc-
tieproces – op welke manier kan robotica die 
vergemakkelijken? Of die robotica-toepassing 
die je hebt bedacht – hoe kun je daar maat-
schappelijk nut aan toevoegen? Vragen waar 
we in RoboHouse met de ondernemer een 
antwoord op kunnen krijgen. Hier kan die de 
nieuwste technieken bekijken, daarmee aan de 
slag gaan en ook zelf een eigen robot program-
meren. Wij bieden een plek waar je risicovrij 
voor relatief lage kosten je eerste stappen kan 
gaan maken en toepassingen kunt testen.“
Het Delftse fieldlab beschikt dan ook over een 
testcentrum dat zich heel snel laat ombouwen. 

De ene dag kan er bijvoorbeeld worden getest 
hoe je robotica kunt inzetten om planten te 
poten en de volgende dag kan worden onder-
zocht hoe je scheerapparaten met behulp van 
robots of robotica slimmer in elkaar kunt zetten. 
In het testcentrum zijn meer-assige robot-
armen, pickers, sensoren en toepassingen te 
vinden. 

Programmeren van een robotarm
RoboHouse biedt tevens workshops en exposi-
ties om bezoekers zelf te laten ervaren waar de 
kansen, maar ook de beperkingen van nieuwe 
robotica-technologieën liggen. De instelling 
heeft een ruimte om mensen te trainen en 
leren samen te werken met robots. Daarnaast 
biedt RoboHouse cursussen aan, bijvoorbeeld 
over het programmeren van een robotarm in 
een robot operating system of het koppelen 
van een sensor aan een neuraal netwerk. 
“Er zijn niet veel plekken waar je dat in korte 
tijd kunt leren”, aldus Siebel. “We geloven ook 
heel erg in de hands-on ervaring van techno-
logie. Daarom hebben we een expo waar je 
dat goed kan zien.” Meest opvallende recente 
aanwinst in ‘de showroom’ van RoboHouse is 

een driehoekig robotkarretje dat als slimme 
onkruidverwijderaar voor de landbouw een 
duurzame oplossing biedt waardoor geen pesti-
ciden meer nodig zijn. 

Enorme kans voor Nederland
“Er ligt een enorme kans voor Nederland om 
duurzamer te gaan automatiseren waarmee we 
werkprocessen makkelijker kunnen maken en 
onze concurrentiepositie kunnen verbeteren. 
We zien de laatste tijd dat bedrijven die hebben 
geautomatiseerd juist veel mensen hebben 
aangenomen omdat hun concurrentiekracht 
enorm is toegenomen. En de overheid stimu-
leert met haar Smart Industry programma en 
innovatiesubsidies. We hoeven ons als Neder-
land echt niet te schamen waar we staan. Digi-
taliseren zit wel in ons DNA. En het onderne-
merschap is uitstekend. We zijn goed in het 
toepassen van werkende oplossingen. Zoals in 
de tuinbouw en voedselbewerking waar we 
internationaal hoge ogen mee gooien. Voor 
ons is het een eer om daar een steentje aan 
bij te kunnen dragen.”

www.robovalley.com/robohouse/

RoboHouse TU Delft

Ontdekken, leren, ontwikkelen, testen en ervaren
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Zowel grote gevestigde bedrijven als 
kleine start-ups investeren steeds meer 
in kunstmatige intelligentie (A.I.) om 
concurrentievoordeel te behalen. “Het 
is dan ook belangrijk om de trends die 
de toekomst van A.I. bepalen te analyse-
ren en de bevindingen te gebruiken om 
de groei van je bedrijf veilig te stellen,” 
aldus trendwatcher, futurist en internati-
onaal topspreker Richard Van Hooijdonk 
die op 7 mei in het Capelse Isala Theater 
voor ondernemers uit onze regio dieper 
op de materie zal ingaan. 

Een gedegen begrip van kunstmatige intelli-
gentie (A.I.) is volgens hem daarbij in ieder 
geval van cruciaal belang, “Vooral omdat de 
marktwaarde zal groeien. Tegen 2020 zal 85 
procent van de klantinteracties zonder mense-
lijke tussenkomst worden afgehandeld. De 
verwachting is bovendien dat kunstmatige intel-
ligentie 1,8 miljoen bestaande banen overbodig 
zal maken maar tegelijkertijd ook 2,3 miljoen 
nieuwe banen zal creëren. Bedrijven die A.I. 
implementeren kunnen hun winstgevendheid 
mogelijk met wel 38 procent verhogen.” Jaar-
lijkse investeringen in A.I., machine learning 
en robotprocesautomatisering zullen naar zijn 
verwachting in 2025 op wereldschaal oplopen 
tot ongeveer 200 miljard euro.

Algoritmen transformeren de 
economie 
Het gebruik van deze technologieën kan in 
de visie van de trendwatcher in de huidige 
economie het verschil betekenen tussen 
winnen of verliezen. “Talloze bedrijfstakken zijn 
al door slimme algoritmen getransformeerd, 
van de maakindustrie en de landbouw tot de 
detailhandel en de gezondheidszorg. Nu we in 
2019 zijn beland, wordt het steeds belangrijker 
om te weten welke trends de toekomst van 
kunstmatige intelligentie gaan bepalen. Daarbij 
is het voor bedrijven van belang om hun A.I.-
software te verfijnen, zich te richten op het 
verzamelen van data, gebruik te maken van 
geavanceerde A.I.-chips en lessen uit sectoren 
als de gezondheidszorg en het hoger onderwijs 
in hun eigen organisatie toe te passen.”

De toepassingen voor kunstmatige intelligentie 
breiden zich in de toekomst uit van het lab 
naar kantoren, fabrieken, ziekenhuizen, bouw-
plaatsen en het leven van consumenten. Van 

Hooijdonk: “En aangezien leidinggevenden 
rendement willen op hun investeringen in 
kunstmatige intelligentie is het belangrijk om 
te kijken naar the big picture en deze techno-
logie te integreren met bijvoorbeeld blockchain, 
het IoT en big data-analyse. Op die manier 
kunnen bedrijven het volledige potentieel van 
A.I. benutten en op verschillende manieren 
inkomsten genereren door producten te inno-
veren, kosten te besparen en de klanterva-
ring te verbeteren. Dit zijn ambitieuze doelen, 
maar om competitief te blijven in de moderne 
economie is het bereiken daarvan van cruciaal 
belang.”

Bedrijven die A.I. al geïmplementeerd hebben, 
realiseren zich volgens Van Hooijdonk dat dit 
wel samen moet gaan met een waardige 
dataomgeving. “Topkwaliteit data voor A.I.-
machines wordt vanaf 2019 dan ook een hot 
commodity. Sterker nog, gespecialiseerde 
providers van cruciale datasets wrijven al in 
hun handen met het oog op de winst die ze 
gaan maken.”

Krachtige chips 
Naarmate A.I.-technologie steeds krachtiger 
wordt, is ook krachtiger hardware nodig om 
de steeds complexer wordende wiskundige 
berekeningen sneller uit te voeren. Als oplos-
sing voor de beperkingen van bestaande CPU’s 
verwacht de trendwatcher dat grote chip-
fabrikanten dit jaar gespecialiseerde chips 
gaan produceren die de uitvoering van A.I.-
compatible applicaties versnellen. De nieuwe 
chips worden geoptimaliseerd voor specifieke 
A.I.-gerelateerde taken met computervisie, 
natuurlijke taalverwerking en spraakherken-
ning. Amazon, Microsoft, Google en Facebook 
gaan ook meer investeren in de productie van 
chips die vraagverwerking en voorspellende 
analyses kunnen verbeteren. De A.I.-chipmarkt 
zal mede door een stijgende vraag naar slimme 
woningen, de ontwikkeling van slimme steden 
en de opkomst van kwantumcomputing naar 
verwachting blijven groeien tot een waarde 
bijna tien miljard euro in 2023. 

Kunstmatige intelligentie maakt 
gezonder
“Hoe complex en controversieel A.I. vaak 
ook is, je kunt er ook enorm veel goeds mee 
doen, vooral in de gezondheidszorg.,” zegt Van 
Hooijdonk. “De toepassingen van deze techno-

logie in de zorg zijn indrukwekkend. Slimme 
algoritmen zijn bijvoorbeeld al gebruikt om 
de werkzaamheid van immunotherapie bij 
kankerpatiënten te voorspellen door medische 
beelden te analyseren. Algoritmen kunnen 
op een dag misschien zelfs gebruikt worden 
om een tumor in het lichaam te identificeren 
zonder dat artsen een biopsie hoeven uit te 
voeren. Bovendien zullen we een toename 
zien van het aantal wearables waarmee 
bijvoorbeeld bloeddruk, bloedsuikerspiegel en 
andere belangrijke functies gemonitord kunnen 
worden zodat artsen op tijd kunnen ingrijpen.”

Veel gevraagde 
trendwatcher en futurist

In 2015, 2016 en 2017 werd Richard van 
Hooijdonk gekozen tot meest gevraagde 
trendwatcher en futurist van Nederland. 
Zijn inspiratiesessies zijn door ruim 420.000 
mensen bijgewoond. En hij is regelmatig te 
zien bij RTL Late Night, RTL Boulevard, SBS 
shownieuws), BNN/VARA en AVRO/TROS. Bij 
BNR Radio presenteerde hij het programma 
‘Mindshift’. 

Met een internationaal researchteam van 30 
specialisten onderzoekt hij dagelijks trends 
op het gebied van robots, zelfrijdend vervoer, 
Internet of Things (IoT), biotech, nanotech, 
neurotech, blockchain, 3D- en 4D-printing 
en augmented en virtual reality. Wekelijks 
worden zijn bevindingen gepubliceerd in arti-
kelen, e-books, whitepapers en lezingen. Zijn 
boek ‘De Wereld van Morgen’ is inmiddels een 
‘bestseller’.

Gratis e-books
Voor 13 sectoren heeft Van Hooijdonk compacte 
e-books ontwikkeld die gratis zijn te down-
loaden. Daarin zijn de laatste trends te vinden, 
onderbouwd met statistieken. Zoals in De 
Toekomst van Finance waarin hij beschrijft 
hoe kunstmatige intelligentie en blockchain de 
financiële sector voor altijd zullen veranderen. 
In zijn e-book Het Bedrijf van de Toekomst zijn 
volgens de auteur voor bedrijven nieuwe busi-
ness-modellen nodig, gebaseerd op voorspel-
lende analyses. En moeten zij gebruik maken 
van fast data om real-time beslissingen moge-
lijk te maken. 

www.richardvanhooijdonk.com

Trendwatcher en futurist Richard van Hooijdonk

Begrip van A.I. is voor bedrijven 
van cruciaal belang
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Van de Terminator in 1984 naar iRobot in 2004 
en Wall-E uit 2008. Robots wekken al tientallen 
jaren onze interesse. Nu lijkt die sciencefiction dan 
toch echt een waarheid te worden. Robots worden 
steeds meer onderdeel van onze samenleving en 
economie. Ook in onze regio. Hier volgen vijf voor-
beelden van bedrijven n die uit de vele innovaties 
die in de Rotterdamse regio zijn ontstaan, robotica 
al succesvol toepassen.

TANIQ helpt met robotarmen
Kent u die kleine fietsdopjes die voorkomen dat je band 
leegloopt? Die worden door TANIQ gemaakt door enorme 
robotarmen aan de lopende band. Zij gebruiken robot-
armen die rubberproductie automatiseren. Dit maakt 
het proces efficiënter en vooral sneller. TANIQ was het 
eerste bedrijf dat software ontwikkelde voor het optima-
liseren en automatiseren van de productie van rubberen 
producten.

Zorgrobot LEA als assistent
Stel je voor dat je opa of oma kan praten met zijn of 
haar rollator. En diezelfde rollator helpt een handje bij het 
innemen van de dagelijkse medicijnen. Praktisch toch? 
Dat is precies waar LEA voor in het leven is geroepen. 
Spark Design & Innovation ontwerpt innovatieve en 
baanbrekende producten in samenwerking met verschil-
lende opdrachtgevers. LEA is een van die baanbrekende 
producten. Een zorgrobot die dient als persoonlijke assi-
stent voor ouderen. LEA neemt taken over van verzorgers 
zoals de patiënt herinneren medicijnen in te nemen. De 
verzorger houdt zo meer tijd over voor de patiënt.

Vetidrive reinigt containers met robots
Nog een vooruitstrevend bedrijf dat robotica gebruikt is 
Vetidrive. In Rotterdam als grootste havenstad van Europa 
zijn we maar al te bekend met de grote opslagcontainers 
die door de schepen worden ingevoerd. Maar heeft u er 
ooit bij stilgestaan wie die containers schoonmaakt voor 
er een nieuwe vracht in kan? Vetidrive maakt robots die 
staalconstructies kunnen reinigen. Deze robots zijn niet 
alleen kostenbesparend maar ook veilig en vriendelijk 
voor het milieu. Ze zijn makkelijk in gebruik en hebben 
niet veel onderhoud nodig.

DoBots hebben ons niet nodig
Almende houdt robotica op een andere manier in de 
gaten. Zij volgen namelijk ICT-bedrijven en investeren in 
de mooiste ideeën. Zo ook in de ‘DoBots’. DoBots zijn 
machines die volledig automatisch werken en kunnen 
via een Internet of Things-netwerk met elkaar commu-
niceren. Ze kunnen dus functioneren zonder tussenkomst 
van mensen. Dit maakt sommige processen binnen elk 
bedrijf geautomatiseerd en efficiënter.

Robotarmen leiden tot nieuwe architectuur 
Studio RAP gebruikt robotarmen die helpen in het archi-
tectonische ontwerpproces. Dit betekent dat robotarmen 
ondersteunen in het maken van bepaalde onderdelen die 
nodig zijn bij de bouw van bijvoorbeeld jouw woning. 
De onderdelen, zoals bijvoorbeeld plafondplaten voor 
nieuwbouwwoningen, worden van tevoren uitgesneden 
op maat en hoeven zo op de locatie alleen maar op hun 
plek getild te worden. De robotarmen worden ook ingezet 
om elementen in elkaar te zetten die helpen in het digi-
tale ontwerpproces. Denk hierbij aan de schaalmodellen 
die architecten maken. Zo blijft er meer tijd over voor het 
creatieve ontwerpproces.

Bron: www.ondernemen010.nl
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Hoe gaat de financiële sector 
er in de toekomst uitzien? Een 
actuele en voor vele zelfstan-
dige ondernemers, bedrijven, 
werknemers en studenten 
brandende kwestie. De heer-
sende opinie is dat veel banen 
in de sector zullen verdwijnen 
door de technologische ontwik-
kelingen, zoals verdergaande 
digitalisering, het gebruik van 
algoritmen en nieuwe software 
voor kunstmatige intelligentie. 
Zes op de tien professionals die 
in de financiële sector werken, 
verwacht een verdere afna-
me van de werkgelegenheid. 
Veertig procent denkt zelfs dat 

zijn of haar functie in 2030 niet 
meer bestaat. 
Terwijl op het eerste gezicht 
de arbeidsmarkt er nog zonnig 
uitziet. Tot 2017 vielen er flink wat 
ontslagen, maar sindsdien groeit 
het aantal vacatures juist weer. 
Maar de huidige groei in de sector 
blijkt vooral het gevolg van econo-
mische groei, toename van de stij-
gende vervangingsvraag en de nog 
niet voltooide automatiseringsslag. 

Prognose UWV
Een tijdelijke kwestie. Want veel 
prognoses over de toekomst van 
de financiële sector wijzen er 
namelijk op dat de sector verder 

zal krimpen. Het UWV ziet dat 
door digitalisering werk komt te 
vervallen. Daar komen deels banen 
voor terug. Zoals functies met de 
focus op controlewerkzaamheden 
door meer verscherpt toezicht en 
regelgeving. Het gaat hier met 
name om banen op Mbo+ en Hbo-
niveau.

Banen voor 
hooggeschoolde ICT’ers
Ook voor banen voor hoogge-
schoolde ICT-ers en software- en 
applicatieontwikkelaars zijn er 
kansen. Steeds meer producten 
worden via internet aangeboden 
en deze moeten op een klant-
vriendelijke manier worden gepre-
senteerd. Dit vereist ook nog eens 
competenties die in het verleden 
minder aandacht hebben gehad 
in de sector. Zoals commerciële 
competenties met focus op klant-
perspectief en sociale vaardig-
heden. Op de iets langere termijn 
ziet het plaatje er weer anders 
uit. Professionals in de finan-
ciële sector verwachten dat de 
branche in 2030 totaal is getrans-
formeerd. 88% gelooft dat al het 
betalingsverkeer dan in realtime 
zal plaatsvinden, artificial intelli-
gence en big data vormen volgens 
64% de basis van iedere beslis-
sing in de financiële sector van 
de toekomst en 61% denkt dat 
banken in 2030 IT-bedrijven zijn. 
Deze opvallende conclusies zijn 
te vinden in het onderzoek ‘Baan 

van de Toekomst: de financiële 
sector in 2030’ van het wervings-
bureau Hays. Professionals die hart 
hebben voor nieuwe technologieën 
zullen straks toch een goede plek 
kunnen vinden in de financiële 
sector. Beroepen zoals data-scien-
tist, cyber security-expert, crowd-
funding specialist en de web-user-
experience manager zijn sterk in 
opkomst. Dit is volgens arbeids-
marktdeskundigen nog maar het 
topje van de ijsberg. Nieuwe vari-
anten en andere nieuwe functies 
zullen ontstaan. Daarnaast worden 
ook eigenschappen zoals flexibi-
liteit, klantgerichtheid en sociale 
vaardigheden steeds belangrijker.

RdamAcademy
Dat de arbeidsmarktonwikke-
lingen en technologie in de finan-
ciële sector ook in onze regio een 
hot item is, bewees de RdamAca-
demy met het RAC Finance Café 
van afgelopen 31 januari. Regio-
nale opleiders, arbeidsmarktdes-
kundigen, ICT-bedrijven en finan-
ciële dienstverleners zonder onder 
andere Wim van Sluis (Daamen 
& Van Sluis Accountancy) en Fons 
van Efferen (Zadkine en Admin-
bedrijf.nl) bespraken onder leiding 
van Rotterdamse ex-wethouder 
en presentatrice Marian van den 
Anker hoe de toekomst eruit zal 
zien voor de financiële sector als 
het gaat om baanontwikkeling en 
het beroepenveld. 

Bronnen: RdamAcademy

De werkgelegenheid steeg 
in Rotterdam in 2018 vijf 
keer harder dan die in de 
omliggende gemeenten. 
Gemiddeld steeg de werkge-
legenheid hier met 0,6 pro-
cent. De werkloosheid in de 
stad is daarnaast van 8 pro-
cent in 2017 gedaald naar 6 
procent in 2018. Dat blijkt uit 
de Economische Verkenning 
Rotterdam 2019 die afgelo-
pen 4 maart is gepresenteerd.

De werkgelegenheid in de haven-
stad is per januari 2019 met 2,8 
procent gestegen ten opzichte 
van het jaar daarvoor. Volgens de 
gemeente verschuift Rotterdam van 
een haveneconomie naar een dien-
steneconomie. Zo nam de werkge-
legenheid in de ICT-sector in 2018 
toe met ongeveer acht procent. In 

de horeca was de toename zelfs 
vijftien procent. Concreet zou het 
gaan om ruim 10.000 banen. 
Werkloosheid in regio flink omlaag
De economie van Rijnmond 
bevindt zich op de top van een 
hoogconjunctuur. Het bruto regi-
onaal product volgde de afge-
lopen twee jaar het Nederlandse 
groeipad, terwijl de werkgelegen-
heidsgroei iets boven het lande-
lijke cijfer lag. De werkloosheid is 
in onze regio dan ook flink afge-

nomen. Naar verwachting zal die 
in 2019 uitkomen op 4,6% van de 
beroepsbevolking, tegen 5,2% in 
2018. Toch daalt de werkloosheid 
in de regio minder snel dan in de 
afgelopen jaren. Tegelijk loopt de 
participatie in Rijnmond weer op. 
De arbeidsmarkt van Rijnmond 
ontwikkelt zich positief nadat de 
regio een periode van zes jaar 
krimp van de werkgelegenheid 
achter zich heeft gelaten. Het 
vooruitzicht is wel dat de groei van 

de economie voor 2019 lager ligt 
dan het jaar ervoor jaar. Vorig jaar 
is het inwonersaantal in Rotterdam 
met 5500 mensen toegenomen. 
Er zouden vooral jonge mensen 
en hogeropgeleiden naar de stad 
zijn getrokken. De komende vijf-
tien jaar wordt een verdere groei 
verwacht. Vermoedelijk groeit de 
stad tot 2035 tot ongeveer 700.000 
inwoners.

Bronnen:  

evr010.nl, rijnmond.nl en NU.nl 

Rotterdamse werkgelegenheid 
stijgt harder dan regiogemeenten 

Toekomst financials verandert 
sterk door robotisering 
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Het Rotterdamse bedrijf 
Clockworks ontvangt een kapi-
taalinjectie van 300.000 euro 
uit het Zuid-Hollandse proof-
of-conceptfonds UNIIQ. De aan 
de Goudse Singel gevestigde 
start-up heeft een nieuwe 
‘idiot proof’-oplossing bedacht 
om alle water-, gas- en elek-
triciteitsmeters automatisch af 
te lezen met de camera van je 
mobiele telefoon. 

Het bedrijf van datawetenschap-
pers en oprichters Noëlle Fischer 

en Victor Westerwoudt gebruikt 
technieken die voortkomen uit 
ontwikkelingen op het gebied 
van kunstmatige intelligentie 
(A.I.), zoals deep learning, voor 
de ontwikkeling van beeldher-
kenningssoftware. “Wat ik zo leuk 
vind aan Clockworks is dat ze met 
een heel nieuwe technologie een 
traditionele markt disrupten”, 
aldus fondsmanager Liduina 
Hammer van UNIIQ.

Bronnen: www.clockworks.co, 

ondernemen010

Digitalisering zal de wereld de 
komende jaren ingrijpend ver-
anderen. Op 14 maart namen 
succesvolle ondernemers en 
experts aanwezige onderne-
mers uit het MKB met holo-
grafisch techniek mee in hun 
visie voor hun digitale toe-
komst. In zeven programma-
blokken inspireerden sprekers 
op het Ondernemers Plein bij 
de Kamer van Koophandel 
(KvK) aan de Blaak in 
Rotterdam de ondernemers 
om zelf hun digitale toekomst 
vorm te geven. 

De Capelse ondernemer Rob B. 
Tol was een van hen. Hij leverde 
met zijn verschijning als hologram 
een bijdrage aan de inspiratieses-

sies en doet dat ook voor komende 
evenementen bij andere KvK’s 
Tijdens de viering van het tweede 
lustrum van zijn NetwerkAca-
demie verscheen hij eind januari 
al als hologram voor zijn publiek. 
In 2009 heeft Rob de NetwerkAca-
demie opgericht. Hij geeft daarmee 
presentaties, masterclasses, work-
shops, seminars en trainingen over 
succesvol netwerken in zakelijke 
markten. Door het schrijven van 
diverse netwerkboeken kwamen 
steeds meer verzoeken om zijn 
kennis en ervaring als ondernemer 
uiteen te zetten. Inmiddels heeft hij 
optredens gegeven aan zo’n 5.500 
deelnemers en 3.500 (e)books 
verkocht.

www.netwerkacademie.nl

Meehelpen met het zwerfaf-
valvrij maken van de buiten-
ruimte. Met grote én kleine 
opschoonacties melden niet 
alleen buurtbewoners, maar 
ook bedrijven zich aan als 
deelnemer. 

Daarnaast wordt zowel de band 
tussen werknemers en bedrijven 
als die met de buurt versterkt. Met 
het thema ‘Iedereen doet mee’ 
daagt initiatiefnemer Nederland-
Schoon ondernemers en bedrijven 
uit om hun steentje bij te dragen 
aan een schone buurt . “We 
merken dat steeds meer bedrijven 
enthousiast zijn en actief meedoen 
aan de Landelijke Opschoondag”, 
vertelt Helene van Zutphen, direc-
teur van NederlandSchoon. “Het 
opruimen van de buitenruimte in 
de buurt van de werklocatie heeft 
natuurlijk meer voordelen dan 

enkel een schone omgeving. Het 
is de uitgelezen kans voor werk-
gever en werknemer om even 
uit de werksfeer te stappen, de 
onderlinge band te versterken én 
de buurt beter te leren kennen. 
Daarbij speel je jezelf als onder-
nemer op een positieve manier 
in de kijker. Mooie lokale en regi-
onale initiatieven blijven immers 
niet onopgemerkt.” Vorig jaar 
werd een recordaantal opschooni-
nitiatieven aangemeld: ruim 2500 
acties grote én kleine (wijk)acties 
brachten maar liefst 133.000 deel-
nemers op de been. Ook was er 
een flinke toename in deelname 
door bedrijven, die hun steentje 
bijdroegen met teambuilding van 
hun personeel en het vergroten 
van hun lokale en regionale zicht-
baarheid. 

www.supportervanschoon.nl

Een derde van de Nederlandse 
CEO’s verwacht dat de groei 
van de wereldeconomie het 
komende jaar zal afzwakken, 
blijkt dinsdag uit de jaarlijkse 
CEO Survey van PwC. Ongeveer 
een even groot deel rekent op 
toenemende groei, vorig jaar 
was dat nog 67 procent.

Nederlandse CEO’s maken zich het 
meeste zorgen over de politieke 
onzekerheid, overregulering en 
geopolitieke onzekerheid. Ook de 
mogelijk tegenvallende beschik-
baarheid van werknemers met de 
juiste vaardigheden, cyberbedrei-
gingen en handelsconflicten baren 
de ongeveer veertienhonderd 
ondervraagde bestuurders zorgen.
De Nederlandse uitkomsten 
komen ongeveer overeen met 

de wereldwijde resultaten. Bijna 
30 procent van de bestuurders 
denkt de wereldwijde groei de 
komende twaalf maanden zal 
afnemen. Dat is bijna zes keer 
zoveel als vorig jaar. 
“Vorig jaar was het wereldwijde 
optimisme erg groot”, stelt hoof-
deconoom van PwC Jan Willem 
Velthuijsen. Volgens hem liet de 
wereld zich op sleeptouw nemen 
door bestuurders in de Verenigde 
Staten, die toen zeer optimistisch 
waren. “CEO’s hebben volgens mij 
nu een hele reële blik.” 
Velthuijsen waarschuwt wel voor 
een al te pessimistische blik. 
“Onzekerheden zoals de toekom-
stige handelsverhoudingen tussen 
China en de VS en nationalistische 
en protectionistische tendensen 
bestonden.

AI start-up haalt groeigeld op

Als hologram ondernemers 
inspireren 

Opschoondag maakt 
bedrijven zichtbaar

Nederlandse CEO’s somberder 

IJBM 11



Ook in Krimpen aan den 
IJssel wordt robotica door 
bedrijven ingezet, vooral in 
De Stormpolder. Niet alleen 
in de productie op de werk-
vloer van grote bedrijven 
zoals Royal IHC, maar ook 
bij het Krimpense MKB. Een 
oer-Krimpense onderneming 
die zich bezighoudt met de 
vervaardiging van robotica is 
Machinebouw Kalkman, een 
95-jaar oud familiebedrijf aan 
de Parallelweg.

In 1924 werd door Wil lem 
Kalkman Sr. met de oprichting 
van een bedrijf voor onderhoud 
en reparatie in de betonindustrie 
de basis gelegd voor het huidige 
concern. Zijn zoons bouwden het 
vanaf de jaren ’50 verder uit naar 
een organisatie die complete 
productiemachines bouwt. 

Machines en robots voor 
betonproducten
Inmiddels is Kalkman Machine-
bouw B.V. onder leiding van de 
3e generatie uitgegroeid tot een 
innovatief bedrijf voor de beton-
waren industrie. Gespecialiseerd 
in de bouw van productiema-
chines, robots, opslagsystemen, 
apparatuur voor nabewerking en 
pakketteer systemen. “In die ruim 
90 jaar is het denken in innova-
tieve oplossingen, de ontwik-
keling van nieuwe systemen 
en producten, de basis geweest 
die ten grondslag ligt aan ons 
huidige bedrijf. Wij verplaatsen 

ons in de denkwereld van onze 
klanten bij de ontwikkeling van 
geavanceerde machines, elektri-
sche engineering, robotica, soft-
ware ontwikkeling, montage en 
service. Kalkman Machinebouw is 
constant in ontwikkeling. Met als 
resultaat machines met een hoge 
productiesnelheid die een belang-
rijke bijdrage leveren aan het 
verdienmodel van de klandizie,” 
aldus directeur Willem Kalkman.

Automatiseren 
productieprocessen
De divisie Kalkman Projecten houdt 
zich bezig met het hele traject van 
het automatiseren van productie-
processen. Dit geldt voor zowel 
de mechanische en elektrische 
engineering tot en met het instal-
leren, in bedrijf stellen, turn-key 
opleveren van installaties, onder-
houd en het uitvoeren van service 
inspecties. Zoals een machinelijn 
waarop met behulp van diverse 
automatisch functionerende appa-
raten betonstraat stenen worden 
omgevormd in een patroon dat 
geschikt is voor gemechaniseerd 
straten maken. Hierbij wordt 
onder andere gebruik gemaakt 
van robots, die worden voorzien 
van tools om stenen op te pakken 
en in een verband neer te leggen. 
De elektrische aansturing gebeurt 
door eigen software ontwikke-
laars in huis. Op Youtube en op de 
website staan demo-filmpjes van 
enkele robots van Kalkman.

www.kalkman.com/nl

Een spectaculair en zichtbaar 
voorbeeld van nauwe samen-
werking tussen bedrijfs-
leven, overheid en onderwijs 
voor duurzame energie is 
PowerNEST. Op vrijdag 8 maart 
werd deze energieopwekker 
als primeur op het dak van het 
Zadkine-college aan de Prins 
Alexanderlaan in Rotterdam-
Oost in gebruik genomen. 
De complete zonne- en wind-
energieturbine werd enkele 
dagen eerder in één keer op 
het schoolgebouw gehesen. 

Deze bijzondere Nederlandse 
innovatie op een schoolgebouw 
kwam tot stand met inspan-
ning van de Green Business Club 
Rotterdam Alexander, Rabobank, 

Ibis Power, Zadkine, gebiedscom-
missie Alexander en Techniek 
College Rotterdam. De turbine, 
die door Rabobank beschikbaar 
wordt gesteld is een goed voor-
beeld van de innovatiekracht en 
verduurzaming van Rotterdam en 
de energietransitie waar stad en 
land voor staan. Door de turbine, 
wordt het schoolgebouw van 
Zadkine voorzien van groene 
stroom en worden de studenten 
van Techniek College Rotterdam 
met een lesprogramma van Ibis 
Power in staat gesteld onderwijs 
te volgen, ervaring op te doen met 
de modernste energietechniek en 
de kans om op eigen dak te leren 
over duurzaamheid.

ibispower.eu

Robotica in De Stormpolder

PowerNEST: duurzame 
energie op dak Zadkine
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Vorig jaar is in Nederland een 
recordaantal bedrijven opge-
richt. Voor het overgrote deel 
waren dat eenmanszaken. 

Dat meldt het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS). Er gingen 
in 2018 ruim 191.000 bedrijven 

van start in Nederland, terwijl er 
bijna 107.000 werden opgeheven. 
Het saldo van oprichtingen en 
opheffingen is met bijna 85.000 
het hoogste aantal na 2007. In de 
afgelopen tien jaar is het aantal 
bedrijven met 52 procent toege-
nomen tot ruim 1.75 miljoen eind 

vorig jaar. Daarvan bestaat 80 
procent uit eenmansbedrijven. Van 
alle bedrijfsoprichtingen in 2018 
betrof het in 94 procent van de 
gevallen eenmansbedrijven. Dat 
was in 2007 nog 82 procent. Maar 
ook bij de opheffingen ging het 
voor de overgrote meerderheid 
om eenmanszaken. Er kwamen 
in Nederland vorig jaar bijna 
7.000 bedrijven bij die onder-
wijs aanbieden op het gebied van 

studiebegeleiding, sportonder-
wijs en bedrijfsopleidingen. Per 
saldo nam het aantal manage-
mentadviesbureaus toe met 
6.415. In deze sector was zowel 
het aantal starters als het aantal 
stoppers het grootst. Bedrijven in 
de algemene bouw zoals klusjes-
bedrijven kenden ook een flinke 
groei, evenals kunstbedrijven en 
webwinkels.

Bron: ANP 

Vijftig Nederlandse start-ups 
stonden van 6 tot 12 januari dit 
jaar op de techbeurs Consumer 
Electronics Show (CES) in Las 
Vegas. Ze hopen daar op een 
Amerikaanse doorbraak. 
Vertegenwoordigers van de 
jonge bedrijven lieten bezoe-
kers zien hoe ze proberen te 
innoveren, potentiële klanten 
benaderen en investeerders 
aan zich kunnen binden. 

Een van de Nederlandse start-ups 
is Travis, een Rotterdams bedrijf dat 
een vertaalkastje maakt. Het appa-
raat kan gesprekken overzetten in 
honderd talen. De gebruiker spreekt 
in zijn eigen taal en een stem 
herhaalt hetzelfde in een andere 
taal. Er zijn volgens Rogier Keijzer 
van Travis een aantal redenen om 
het kastje te gebruiken in plaats 

van een vertaaldienst zoals Google 
Translate. “Er zitten goede micro-
foons in en we zijn niet gebonden 
aan één vertaalplatform”, zegt hij. 
De microfoons zitten op de boven- 
en onderkant en registreren ook 
spraak op plaatsen met veel omge-
vingsgeluid. “Daarnaast wil je niet 
altijd je dure telefoon uit handen 
geven en gaat dit apparaatje 
lang mee op een volle lading.” 
Het vertaalkastje werkt met een 
4G-simkaart of via wifi. “De politie 
gebruikt Travis al”, zegt Keijzer. 
“Bijvoorbeeld als een aangehouden 
verdachte geen Nederlands spreekt. 
Daarnaast kan het apparaat gebruikt 
worden in hotels of in ziekenhuizen, 
zodat er niet iemand mee hoeft om 
te vertalen.” Het apparaat kost 249 
euro.

www.travistranslator.com

De vraag naar bouwvakkers 
blijft de komende jaren gro-
ter dan het aanbod. Pas na 
2020 komt de sector in wat 
rustiger vaarwater terecht, 
zijn de verwachtingen van 
het Economisch Instituut voor 
de Bouw (EIB). Tegen die tijd 
komen er weer meer vakmen-
sen van de opleidingen af en 
kan de arbeidsmarkt volgens 
het EIB in balans komen.

De werkgelegenheid steeg in 
2018 met bijna vier procent naar 
442.000 voltijdsbanen. Tot en met 
2023 komen daar naar verwach-
ting nog 42.000 voltijdsbanen 
bij, waardoor de werkgelegen-
heid in de bouwsector weer op 
het niveau van voor de crisis is. 
De productie van de sector is in 
het afgelopen jaar met 6,5 procent 

toegenomen tot 70 miljard euro. 
Op dat vlak is het niveau van voor 
de crisis inmiddels bereikt. De 
onstuimige groei zet dit jaar en 
volgend jaar naar verwachting 
nog door met percentages van 
rond de vijf procent. Daarna vlakt 
de groei waarschijnlijk wat af. Het 
EIB verwacht dat er in 2023 vijf 
keer zo veel wordt gebouwd als 
in 2018.
Investeringen in duurzaamheid zijn 
nu al een belangrijke aanjager van 
de groei in de bouw. Die investe-
ringen worden bovendien steeds 
belangrijker. Het aantal opgele-
verde nieuwbouwwoningen was 
vorig jaar 65.000. Dit jaar moeten 
dat er 66.000 worden en volgend 
jaar 70.000. In de drie jaren daarna 
ligt het aantal voltooide woningen 
rond de 75.000.

Bron: EIB 

De vraag naar bedrijfsruimte 
in onze regio is het afgelopen 
jaar fors toegenomen door de 
Brexit, meldt makelaarsvereni-
ging Dynamis. Vorig jaar is het 
aantal vierkante meters aan 
bedrijfsruimte dat werd ver-
huurd of verkocht in Rotterdam 
en omgeving verdubbeld.

Dit zou komen doordat onderne-
mers die anticiperen op de Brexit 
voorraden aanleggen in de haven 
van Rotterdam. In Nederland 
groeide de vraag naar bedrijfs-
ruimte het hardst in de haven-
stad. Het afgelopen jaar werd er 
761.500 vierkante meter bedrijfs-
ruimte in gebruik genomen in 
de Rotterdamse regio van Hoek 

van Holland tot Bleiswijk. Dit is 
een stijging van 102 procent ten 
opzichte van een jaar eerder. 
Over heel Nederland gezien is de 
vraag naar bedrijfsruimten voor 
het tweede jaar op rij ook toege-
nomen. In 2018 werd in totaal 3,5 
miljoen vierkante meter aan onder 
andere hallen, loodsen en distri-
butiecentra verhuurd of verkocht, 
een stijging van 4 procent ten 
opzichte van 2017. De groei zou 
volgens de makelaarsvereniging 
zijn veroorzaakt door meerdere 
jaren van hoogconjunctuur, waarin 
de Nederlandse werkgelegenheid 
en handelsactiviteiten zijn toege-
nomen. Naar verwachting zal 
de vraag naar bedrijfsruimte in 
Nederland in 2019 stagneren.

Brexit: forse toename vraag 
bedrijfsruimte in de regio

In 2018 zijn een recordaantal 
bedrijven gestart

Start-up op techbeurs Las VegasVraag naar bouwvakkers blijft
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Goed nieuws voor ondernemers in Capelle 
West! In de bedrijveninvesteringzone (BIZ) 
Capelle West komt cameratoezicht. Dit levert 
een belangrijke bijdrage aan een veilig onder-
nemersgebied. Wethouder Harriët Westerdijk 
overhandigde de  symbolische cheque aan 

het bestuur van de BIZ. Westerdijk: “Het is 
goed om als gemeente samen te werken met 
ondernemers, brandweer en politie aan een 
nog mooier BIZ, dat veilig, bereikbaar en 
duurzaam is.”

Kirsten van Ardichem
junior beleidsadviseur  
Economische Zaken
010-2848133

Henk van Ree
senior accountmanager  
Riviummarinier
010 - 284 87 87
h.van.ree@capelle 
aandenijssel.nl

Jannes van der Heide
accountmanager bedrijven 
en  transformatiemanager
010 – 284 84 40
j.vander.heide@capelle 
aandenijssel.nl

Erik Hommel
accountmanager bedrijven  
en  detailhandel
010 - 284 81 59
e.hommel@capelle 
aandenijssel.nl

Team Economisch Zaken

capelleplein op  
People’s Business

Cameratoezicht voor ondernemers

Actuele besluiten,  
Europese aanbestedingen 

en nieuwsberichten,  
speciaal geselecteerd  

voor ondernemend Capelle,  
treft u aan op

www.capelleaandenijssel.nl.

van de gem
eente

IJBM 14



Capelse ondernemers en het team 
Economische Zaken van de gemeente 
Capelle aan den IJssel stonden op 23 en 
24 januari samen op het Capelleplein 
van het regionaal netwerkevent People’s 
Business in Rotterdam. De opening van 
het plein werd verzorgd door wethouder 
Harriët Westerdijk (economische zaken). 
Ze riep op tot samenwerking in deze eco-
nomisch goede tijden. Het Capelleplein 
werd druk bezocht en ondernemers heb-
ben goede contacten kunnen leggen.

In het project ZomerOndernemer wor-
den jonge ondernemers van 15 t/m 27 
jaar begeleid met het opstarten van een 
eigen bedrijf. De deelnemers maken in 
een periode van zes weken kennis met 
het ondernemerschap. Onder begelei-
ding van professionals volgen ze work-
shops om hun kennis en inzichten in het 
opzetten van een onderneming uit te 
breiden. Vragen over marketing, admi-
nistratie, Kamer van Koophandel en 
de mogelijkheden bij een bank staan 
centraal. Na zes weken presenteren de 
jongeren hun bedrijf op een feestelijke 
ondernemersmarkt.

Het project ZomerOndernemer is op zoek naar 
potentiële ondernemers. Het project biedt 
jongeren van 15 tot en met 27 jaar de kans 
om in de zomervakantie een eigen bedrijf op 
te zetten en ervaring op te doen met onderne-
merschap. De jonge ondernemers ontvangen 
een driedaagse training, een startkapitaal, 
workshops bij lokale ondernemers en begelei-
ding van coaches, zakenvrienden en de Rabo-
bank. Een goed idee en veel enthousiasme 
kunnen het begin zijn van een succesvolle 
onderneming.

Bedrijfsidee en motivatie
Een bedrijfsidee en de motivatie om in de 
zomervakantie écht aan de slag te gaan zijn 
de enige voorwaarden aan dit project. Ook voor 

jongeren die uiteindelijk niet verder gaan met 
hun eigen bedrijf is dit project heel waardevol. 
Van de geleerde vaardigheden hebben zij in de 
rest van hun carrière profijt en plezier.

Wat kun je als lokale ondernemer 
doen?
We zijn voor de sponsoring van het project op 
zoek naar de bijdrage van lokale ondernemers. 
Daarnaast maken we graag gebruik van hun 
kennis en expertise. Wil je als Capelse onder-
nemer de jongeren in de zomervakantie op het 

vlak van ondernemerschap begeleiden? Of een 
financiële bijdrage leveren? Kijk dan voor meer 
informatie op: www.zomerondernemer.nl of 
stuur een mail naar Alida Vreden-Cyrus (Regio-
coördinator ZomerOndernemer Rotterdam en 
omgeving) rotterdam@zomerondernemer.nl. 

ZomerOndernemer wordt mogelijk gemaakt 
door de Van Capellen Stichting, Rabobank 
Rotterdam, gemeente Capelle aan den IJssel, 
gemeente Vlaardingen, gemeente Rotterdam, 
landelijke fondsen en Capelse ondernemers.

Voor ondernemers in de dop
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De robotisering en het gebruik van kunst-
matige intelligentie ontwikkelt zich in 
een razend tempo. Tegelijkertijd bestaan 
er nog veel vragen en zorgen over het 
implementeren van kunstmatige intel-
ligentie, de toepassing van robots in 
bedrijf en samenleving (zoals in de zorg) 
en de interactie met de mens. 

Een dertigtal ondernemers, bestuurders en 
adviseurs uit Rotterdam, Krimpen en Capelle 
aan den IJssel discussiëren op uitnodiging 
van het Economisch Netwerk Capelle (ENC) 
woensdag 20 februari 2019 over de impact 
die robotica heeft op het ondernemen nu en 
de bedrijfsvoering straks. Dit doen zij onder 
leiding van ondernemerscoach Kees Kuijlman 
en met Ron Breda van Delft Infra als gastheer 
in ’t Hooghe Water aan de Capelse Groenedijk 
48. Na een lange carrière in het eigen familie-
bedrijf en de top van het bedrijfsleven besloot 
Kuijlman (1954) om in het nieuwe millennium 
zijn ervaring, kennis en energie in te zetten 
voor ondernemers, management en leiding-
gevenden. Hij omarmt innovatie en verbindt 
nieuwe kennis van jonge mensen graag met de 
ervaringskennis van senioren in het bedrijf. De 
moderator neemt de deelnemers mee langs de 
huidige en nieuwe toepassingen en de kansen 
en bedreigingen die we tegenkomen bij robo-
tisering.

Een op vijf overbodig
De invoering van technologieën zoals kunst-
matige intelligentie zal de arbeidsmarkt de 
komende drie jaar flink veranderen. Veel 
bestuurders verwachten dit jaar meer werk 
binnen hun bedrijf te gaan automatiseren. 
Volgens recent internationaal onderzoek van 
adviesbureau Mercer onder duizenden mana-
gers denkt bijna driekwart van hen – in 2017 
was dat nog een kwart- dat de arbeidsmarkt 
door verdere digitalisering er over drie jaar heel 

anders uitziet. Ze verwachten dat uiteindelijk 
één op de vijf banen overbodig zal zijn. Ook 
werknemers zetten zich schrap voor de komst 
van de nieuwe technologieën. Een op de drie 
vreest dat automatisering op termijn zijn baan 
overbodig maakt. Kees Kuijlman: “Voor 35.000 
euro schaf je nu al een robot aan die een werk-
nemer kan vervangen.”

Nanotechnologie in IJsselland
Robotica en kunstmatige intelligentie wordt 
door een fl ink deel van de aanwezigen al volop 
toegepast. Zoals nanotechnologie voor de ener-
gievoorziening en koeling van het IJsselland 
ziekenhuis vertelt Wilma Timmermans. Maar 
ook in de automotive, de bouw -waar met 
robotica 24 uur per dag kan worden doorge-
werkt-, het assurantiebedrijf en in de fi nanciële 
administratie. Repeterende werkzaamheden 
die voorheen uren aan menskracht kosten, 
kunnen nu in een paar seconden worden uitge-
voerd. De mogelijkheden lijken eindeloos. 
“In mijn branche wordt heel veel geroboti-
seerd”, vertelt verzekeringsondernemer Kees 
van Steensel. “De post wordt bij ons al verdeeld 
door een robot. En schadeafhandeling kan ook 
digitaal worden gedaan. De vraag is alleen of 
een mens dat gaat waarderen. Ik denk dat als je 
gaat robotiseren je je vooral moet concentreren 
op achterliggende processen. En wanneer het 
gaat om het menselijk contact je daar In elke 
organisatie dan ook mensen meer dan ooit 
voor nodig blijft hebben. Mensen willen bij 
schade hun verhaal kwijt kunnen. Denk aan 
brand. Dat kan niet bij een robot.”

Kees Kuijlman noemt het voorbeeld van 
Herman de juridische robot die nu als advo-
caat wordt ingezet. “Maar die is ook niet zalig-
makend,”, aldus Van Steensel. “Bij juridische 
kwesties zit ook vaak heel veel emotie. Maar 
bepaalde standaardzaken kan je digitaal afwik-
kelen en je zo meer concentreren op je advi-

Ondernemers buigen zich over robotica

Hoe blijven we in de pas lopen met de robot?
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esfunctie waar je empathie voor nodig hebt.”
Gegevens digitaal verwerken gebeurt ook al 
volop bij Kees Schaap van Pro Management 
Software. “Maar dat hoeft geen banen te 
kosten. Er komen veel meer mogelijkheden 
voor het analyseren, delen, duiden en advi-
seren omdat er veel meer informatie wordt 
verzameld en verwerkt.” Wethouder Anthon 
Timm (Krimpen aan den IJssel): “De techniek 
zal zich blijven ontwikkelen. Of we willen of 
niet. Maar de vraag is juist of wij in hetzelfde 
tempo mee kunnen ontwikkelen. Ik vrees 
weleens dat ik dit niet bij kan houden. Ik denk 
dat mijn kinderen er veel makkelijker mee 
omgaan. Nieuwe technologieën hebben ook 
veel banen opgeleverd. Maar de snelheid om 
mee te kunnen ontwikkelen, is wel cruciaal. Dat 
wordt een belangrijke opgave. Hoe kunnen we 
ervoor zorgen dat de techniek in de pas blijft 
lopen met de mens?” 

Burn-out
Een zorgpunt van veel aanwezigen is daarbij 
vooral het onderwijs. “Dat blijft nog wel 
heel traditioneel”, signaleert Joke Meijer van 
de gemeente Capelle aan den IJssel. Zeker 
wanneer het gaat om het opleiden voor de 
talloze nieuwe functies die nu en straks zullen 
ontstaan. “We moeten daarom invoeren dat 
mensen hun hele leven moeten blijven leren. 
En ze moeten ook leren hoe ze emotioneel met 
hun toekomstige werk en de techniek moeten 
omgaan. Want er zijn nu al veel jonge mensen 
met een burn-out.” Het lerarentekort wordt ook 
genoemd als prangend probleem. Maar daarbij 
kan volgens sommigen de robot zelf ook een 
handje toesteken. Robotschermen kunnen 
bepaalde lessen en vakken op het individuele 
kennisniveau overnemen. Thuis of op iedere 
denkbare locatie.

Ook het bedrijfsleven zou zich volgens Cees-
Jan Hordijk van BK Bouw & Milieu veel actiever 

met het onderwijs moeten bemoeien: “Met 
het leveren van gastdocenten, leermiddelen 
en apparatuur.”

Andere competenties
Uit onderzoek blijkt dat vooral in de ICT heel 
veel nieuwe functies ontstaan. “Het gaat om 
mensen die andere competenties hebben. 
Daar ben ik in de ICT mee bezig, maar dat 
gaat te langzaam. Ik denk dat dit vooral de 
verantwoordelijkheid is van ons bedrijfsleven 
en het onderwijs. Ik voorzie dan ook steeds 
meer interne bedrijfsscholen”, aldus Kees Rijk-
hoff van het Rotterdamse Avantage. Kees van 
Steensel: “Natuurlijk is de technologiebranche 
de winnaar in banen. Maar in de verzekerings-
branche is er de laatste jaren wel 2.000 man 
uitgegaan. En dat gaat voorlopig nog door. Dat 
is echt wel een probleem.”Ron Breda: “We 
kunnen niet iedereen programmeur of data-
analist laten worden. Je zal fl exibel moeten zijn, 
in welke laag je van het arbeidsproces ook zit. 
Maar niet iedereen kan dat opbrengen. Voor die 
groep wordt het heel lastig. Waar het echt over 
gaat is de inrichting van je maatschappij. Welke 
mensen kunnen nog wel mee blijven doen en 
wie niet? En hoe ga je daarmee om?” Dat is 
ook de zorg van Gert Abma van Daamen & Van 
Sluis: “De sociale gevolgen voor mensen die 
niet mee kunnen met de digitalisering mogen 
we niet onderschatten.”

Flexibiliteit en samenwerken
De toverwoorden om met de robotiseringsgolf 
om te leren gaan, lijken fl exibiliteit en samen-
werken. Willem Groenendijk (Rabobank): “Kijk 
lokaal naar welke ondernemers bezig zijn 
met innovatie en hoe je met elkaar een vorm 
kunt vinden om kennis en informatie uit te 
wisselen.” “En niet denken in concurrenten”, 
vindt Cees-Jan. “Er zijn geen concurrenten. 
Je moet in deze tijd samenwerken om zo je 
positie als ondernemers te versterken.”

eNc-Rondetafelgesprek

Ondernemers buigen zich over robotica

Hoe blijven we in de pas lopen met de robot?



Gemeente Krimpen aan den IJssel
Raadhuisplein 2
Postbus 200
2920 AE Krimpen aan den IJssel
Telefoon 14 0180 

Heeft u vragen op het gebied van bedrijven 
en ondernemen in Krimpen aan den IJssel? 

Johan Baars
Gemeente Krimpen aan den IJssel
Accountmanager Bedrijven 
14 0180 / 06 55 73 20 66
johanbaars@krimpenaandenijssel.nl

Het zal niemand zijn ontgaan: er wordt 
gewerkt aan de reconstructie van de 
Grote Kruising. Wethouder Anthon Timm: 
“Straks profiteert niet alleen Krimpen, 
maar de hele Krimpenerwaard hiervan.”
 
De kruising van de C.G. Roosweg (N210), 
de Nieuwe Tiendweg en de Industrieweg 
in Krimpen aan den IJssel –in de volksmond 
de Grote Kruising– is een intensief gebruikt 
knooppunt in de drukke Algeracorridor. 
Helaas verkeert de kruising in slechte staat. 
De fundering dateert uit de jaren veertig en 
zestig van de vorige eeuw en is verzakt. Die 
verzakking kan ernstige gevolgen hebben als 
er niets gebeurt. “Sinds enkele jaren meten 
we als gemeente daarom voortdurend hoe de 
kruising erbij ligt en vullen we de verzakte 
delen uit met asfalt”, zegt projectwethouder 
Anthon Timm. Voor de lange termijn is dat 
geen toereikende oplossing. Daarom heeft 

de gemeente al in 2017 besloten voorberei-
dingen te treffen om het kruispunt in 2021 te 
kunnen reconstrueren.
 
Palliatieve staat
In het derde kwartaal van 2018 namen de 
verzakkingen opeens fors toe. Daarmee 
ontstond de kans dat een gedeelte van 
de fundering plotseling bezwijkt. “Eigen-
lijk hebben we nu een kruising in pallia-
tieve staat”, concludeert Timm. “Een reden 
te meer om snel actie te ondernemen.” Op 
13 december 2018 stelde de gemeente-
raad alvast een bedrag van bijna 7 miljoen 
euro beschikbaar voor het project. “Daarmee 
kunnen we de voorbereidende werkzaam-
heden fi nancieren, die inmiddels in volle gang 
zijn.” 
Omdat het zo’n cruciaal knooppunt is, is het 
belangrijk dat er te allen tijde verkeer op en 
over de kruising kan blijven gaan. Timm: “Dat 

Reconstructie maakt 
de grote Kruising weer 

toekomstbestendig

Ga voor de verkiezingen 
van 2019 stemmen 

in bureau Stormpolder

Kom naar Arriva, 
Industrieweg 13

Op 20 maart 2019 waren de verkie-
zingen voor Provinciale Staten en 
Waterschappen. Op 23 mei 2019 is de 
verkiezing van het Europees Parlement. 
Voor deze verkiezingen wordt, bij wijze 
van proef, in de Stormpolder voor onder-
nemers, bezoekers en werknemers een 
stemlokaal ingericht bij Arriva aan de 
Industrieweg 13 in Krimpen aan den 
IJssel.

Stemmen in de Stormpolder
Het stembureau bij Arriva Personenvervoer B.V. 
heeft als doel de in de Stormpolder werkzame 
of van de waterbus gebruikmakende kiezers 

een makkelijk bereikbaar stembureau te 
bieden. Om bekendheid te geven aan dit stem-
bureau in de Stormpolder hebben we alle hier 
gevestigde bedrijven verzocht om het perso-
neel te informeren over deze mogelijkheid. 

Informatie
Bij de gemeente is een poster beschikbaar om 
deze informatie met collega’s en medewerkers 
binnen uw organisatie te delen. De posters 
kunt u opvragen via verkiezingen@krim-
penaandenijssel.nl. Meer informatie over de 
verkiezingen en de overige stembureaus vindt 
u terug op www.krimpenaandenijssel.nl/
verkiezingen.

van de gem
eente Krim
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betekent dat we alle nodige werkzaamheden 
niet tegelijkertijd kunnen uitvoeren. Daarom 
knippen we het op in fases. Dat zorgt voor 
een lange periode van relatieve overlast. Maar 
het alternatief is dat we de kruising langdurig 
moeten sluiten en dat is gewoon geen optie.”
 
Doorstroming
De werkzaamheden zijn méér dan alleen 
het herstellen van het kruispunt. Timm: “We 
hadden er natuurlijk voor kunnen kiezen om 
die fundering te repareren en verder alles bij 
het oude te laten. Maar we hebben nu juist de 
gelegenheid meteen ook de doorstroming op 
de kruising te optimaliseren. De Algeracorridor 
is een druk weggedeelte en de verwachting is 
dat die drukte toeneemt. We ontkomen er niet 
aan om de doorstroming van het autoverkeer 
te bevorderen. Anders komt de leefbaarheid 
van Krimpen in het gedrang.”
Dus komen er extra rijbanen en een nieuwe 

fietspadeninfrastructuur. Op de C.G. Roosweg 
(N210) komen aan beide zijden busperrons, 
die het huidige busstation en de P&R over-
bodig maken. Ook de uitvoegstrook van de 
C.G. Roosweg naar de Industrieweg wordt 
langer. En na de herinrichting kan ook de 
wisselstrook beter benut worden, wat even-
eens zorgt voor een betere doorstroming.
 
Communicatie
Bij een groot en omvangrijk project als dit is 
communicatie van het allergrootste belang, 
vindt Timm. “We willen als gemeente herken-
baar en bereikbaar zijn.” De gemeente heeft 
daarom Ruud de Vos aangesteld als omge-
vingsmanager. De Vos is vierentwintig uur per 
dag en zeven dagen per week bereikbaar. Ook 
is een speciale website ingericht (www.de
grotekruising.nl) waarop alle informatie 
over de werkzaamheden te vinden is. Timm: 
“We gaan ook een informatiecentrum in de 

buurt van de kruising inrichten, waar mensen 
kunnen binnenstappen met vragen.”De afge-
lopen periode heeft de gemeente actief en 
gericht verschillende bewonersgroepen, 
ondernemers en belanghebbenden geïnfor-
meerd. Ook zijn en worden alle formele proce-
dures, zoals de inspraakprocedure, gevolgd.

Het project heeft en gaat veel impact 
hebben op Krimpen. Tot minimaal 2022 zal 
er aan de kruising en de toeleidende wegen 
worden gewerkt. Hoewel dat natuurlijk over-
last met zich meebrengt, is het een fantas-
tisch project, vindt Timm. “Het is heel mooi 
om zo’n belangrijk project voor Krimpen te 
mogen doen Het raakt eigenlijk ook alles wat 
in mijn portefeuille zit. Bereikbaarheid, mobi-
liteit, economie, bedrijven en de ontwikke-
ling van het centrum. En straks profiteert niet 
alleen Krimpen maar heel de Krimpenerwaard 
hiervan.”
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Niet langer is cash ‘King’ maar degene die de 
data beheert. Die krijgt daarmee macht over het 
handelen van mensen, bedrijven en overheden. 
Alles wat we doen in het dagelijks handelen 
wordt vastgelegd via onze mobieltjes en laptops. 
Niets ontgaat Google en Facebook die ons als een 
Big Brother in de gaten houden. 

Ze weten waar we zijn en wat we doen, bepalen onze 
voorkeuren en sturen aan op het doen van aankopen 
van producten en diensten waar we zelf nog nooit aan 
hebben gedacht. En het bijzondere is dat we dat eigen-
lijk nog fijn vinden ook. We vinden de service die ons 
wordt geboden door bijvoorbeeld bol.com en Netflix 
(die precies weet welke serie je hebt gezien en dus 
suggesties doet voor andere series) alleen maar prettig. 
Via de stemwijzer gaan we straks voor de provinciale 
statenverkiezingen weer op zoek naar de politieke partij 
die het beste bij ons past en ook dan laten we weer 
een schat aan gegevens over onszelf achter, immers 
anders kan er geen advies uitrollen. We zijn dus zowel 
actief als passief heel makkelijk in het achterlaten van 
privéinformatie. Tegelijk geeft de wet op de privacy 
ons het gevoel dat we worden beschermd tegen onge-
wenste dataverzamelaars. Niets is minder waar. Maar 
wel met het gevolg dat het versturen van een mail aan 
een vriendenbestand al vrijwel onmogelijk is zonder 
inbreuk te maken op deze wet. 

Maar er gloort hoop, steeds meer mensen en overheden 
worden zich bewust van de macht die partijen als Face-
book en Google over ons hebben. Door het verzamelen 
en vooral het bundelen en bewerken van deze data 
zijn deze technologen instaat de keuzes die we maken 
zodanig te manipuleren dat die van invloed  zijn op onze 

samenleving. De manier waarop we omgaan met elkaar 
wordt nu al grotendeels bepaald door het nieuws dat 
deze platforms ons bieden. Waarbij het nepnieuws dat 
wordt verspreid en door velen als werkelijkheid wordt 
aangenomen een bedreiging vormt voor de demo-
cratie. Steeds meer overheden zoals in Brussel zijn 
bezig om de macht van deze giganten aan banden te 
leggen. Door wetgeving en zeer forse boetes bij over-
schrijding worden ze in zekere mate weer terug in hun 
hok geduwd. Echter de belangrijkste les die we met 
elkaar moeten leren is dat we veel zorgvuldiger moeten 
omgaan met het achterlaten van privégegevens. Dan 
maar een beetje minder gemak bij het maken van je 
keuze voor lief nemen, zou ik zeggen. 

Lid worden? Goed idee!
Het lidmaatschap is voor ondernemers 
binnen en buiten Capelle eigenlijk een 
must. Bij het ontmoet u namelijk andere 
 ondernemers met dezelfde succes-
verhalen en af en toe misschien zelfs 
dezelfde dips. Het is goed om te weten 
niet de enige te zijn die met bepaalde 
zaken bezig is, maar dat veel meer 
collega-ondernemers dergelijke onder-
vindingen hebben. Veel belangrijker is 
nog, dat ENC-leden kennis en ervaringen 
kunnen uitwisselen en soms zelfs zaken 
kunnen doen. Niets moet, maar alles is 
mogelijk!

Bel voor meer informatie over het  
ENC-lidmaatschap naar 
Pouria Taghavi
Externe communicatie en PR
010 - 258 09 55
of mail naar info@enc-capelle.nl.

Activiteiten
Kijk voor compleet activiteitenoverzicht 
op www.enc-capelle.nl.

Economisch Netwerk Capelle
Hollandsch Diep 63 H
2904 EP Capelle aan den IJssel 

info@enc-capelle.nl
www.enc-capelle.nl

Robot en relaties
Dat de robot een steeds grotere rol in ons leven gaat spelen, is onvermijdelijk. Robots en geavanceerde tech-
nieken (denk aan toepassing van nanotechnologie, kunstmatige intelligentie en 3D-printers) zullen met name in 
de zorgsector en de maakindustrie grote veranderingen teweeg gaan brengen. Ook de financiële wereld is door 
digitalisering en technologische vernieuwingen voortdurend in beweging.

Deze ontwikkeling heeft vele aspecten. Zoals gevolgen voor de arbeidsmarkt. Veel banen zullen verdwijnen 
(kantoorbanen), veranderen (logistiek) of ontstaan (ICT-sector). Wat zijn de ethische aspecten? En wat is de invloed 
op samenwerking tussen mens en robot en de positie van het bedrijfsleven? 

Het voert te ver om hier alle aspecten omtrent robotica te benoemen, laat staan te bespreken. Daarvoor verwijs ik 
graag naar alle bijdragen die over dit onderwerp in deze special van het IJssel Business Magazine zijn opgenomen. 
Maar waar ik vooral voor wil waarschuwen is de verdergaande individualisering die door de komst van de robot 
nog sterker wordt. Een naar mijn mening onderbelicht aspect. Want we hebben elkaar steeds minder nodig. Ook 
dankzij de robotisering. Mensen raken steeds minder betrokken bij andere mensen. Digitalisering en robotisering 
zorgen voor meer afstand tussen elkaar. Is er daarom bijvoorbeeld nog toekomst voor ondernemersplatforms zoals 
het ENC? Gaat het straks nog om relaties? Want als we elkaar niet meer kennen, gunnen we elkaar niets meer 
en zijn we steeds meer op ons zelf aangewezen. Als je tenminste nog mee mag doen. Maar misschien is hier de 
zorgrobot de oplossing? De tijd zal het leren. 

Gert Abma, voorzitter ENC

Data is King 

Van de voorzitter

Peter Meulendijk uitgever 
peter@cenp.eu 
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Met trots kunnen wij u melden dat wij op 
dinsdag 7 mei 2018 topspreker Richard 
van Hooijdonk te gast hebben in de klei-
ne zaal van het Isala theater in Capelle 
aan den IJssel. Hij is de meest gevraagde 
trendwatcher en futurist van Nederland 
met een gemiddelde beoordeling van 
9.2. Ruim 420.000 mensen bezochten zijn 
inspiratiesessies in binnen- en buitenland. 

Richard heeft voor ons een inspirerende lezing 
in gedachte over de impact van nieuwe techno-
logie op de manier waarop we leven, werken 
en ondernemen. Hij is onder andere voor-
malig marketingdirecteur van DSB Bank en 
OHRA en spreekt onder meer over trends als 
robots, zelfrijdend vervoer, Internet of Things 
en 3D-printing. Vele voorbeelden, cases en 

adviezen komen voorbij tijdens deze inspire-
rende lezing. Een persoonlijk profiel van Richard 
en zijn vooruitblik op kunstmatige intelligentie 
vind u als voorproef elders in dit magazine.
Meldt u vandaag op www.enc-capelle.nl nog 
aan voor deze bijzondere bijeenkomst die het 
ENC samen organiseert met Businessclub Prins 
Alexander, want vol is vol. Dit evenement mag 
u beslist niet missen en is exclusief voor leden 
van het ENC en Businessclub Prins Alexander.

PRogRAmmA 
- 16:00 uur,
  ontvangst met koffie/thee
- O16:30 - 17:30 uur, 
   inspiratiesessie Richard van Hooijdonk
- 17:30 - 19:00 uur,  
  borrel, hapjes en netwerken

Robotica is het onderwerp van deze uit-
gave van IJssel Business Magazine. Vanuit 
het veiligheidsperspectief willen we hier 
als bedrijf graag onze bijdrage aan leve-
ren. Automatisering is een manier om een 
proces of product automatisch zijn werk te 
laten doen. Als dat dan werkt is iedereen blij 
en doet men een dansje. Maar het heeft ook 
een keerzijde. Want zoals normale compu-
ters gehackt kunnen worden, geldt dit ook 
voor robotica. En dat is iets wat voorkomen 
moet worden. En daar komen wij in beeld. 

Digitale beveiliging
Cybersecurity, oftewel digitale beveiliging, is 
onze specialiteit. Hiervoor is het mogelijk audits 
te laten doen waarbij naar het beveiligingsas-
pect wordt gekeken van binnenuit. Maar het 
is ook mogelijk om zogenaamde pentesten te 
doen. Hierbij wordt volgens het blackbox-prin-
cipe gezocht naar kwetsbaarheden in betref-
fende producten. Kortom veel over na te denken 
en (helaas) rekening mee te houden. Dit geldt 
overigens voor alle activiteiten die u online doet. 
Wij kunnen u helpen met het zo veilig mogelijk 
houden van uw ‘cyber’. 
www.aurio-ict.nl

Ondernemers in de regio Rotterdam kun-
nen subsidie aanvragen voor de aanschaf 
van een nieuwe elektrische bestelauto. 
Met deze subsidieregeling die december 
2018 inging, stimuleert de gemeente 
Rotterdam emissievrij vervoer.

Alle ondernemers die vaak met een bestelauto 
in de binnenstad van Rotterdam zijn, kunnen 
gebruik maken van de aanschafsubsidie. Met 
deze regeling worden ondernemers gestimu-
leerd om elektrisch te gaan rijden voor het 
transport van goederen. En zo een bijdrage te 
leveren aan het verminderen van uitstoot van 
schadelijke stoffen in de meest vervuilde zone 
van de stad (de Milieuzone). Een Capelse of 
Krimpense ondernemer kan een subsidie van 
5.000 euro aanvragen voor de aanschaf of 
lease van een nieuwe elektrische bestelauto 

(categorie N1 en max. 3500 kg). De subsidie 
geldt alleen voor volledig elektrische bestelau-
to’s voor goederenvervoer. De subsidie is voor 
alle ondernemingen. ZZP-ers en éénmanszaken 
kunnen er dus ook gebruik van maken.

Aanvraagproces en voorwaarden
Meer weten over het aanvragen van de 
subsidie en de voorwaarden? 
Kijk op www.rotterdam.nl/loket/subsidie-
bestelauto-voor-zakelijk-gebruik/ 
Voor vragen kunt u bellen met 14 010. 

Meer weten?
Bent u een ondernemer die goederen door 
de binnenstad van Rotterdam vervoert en 
wilt u een bijdrage leveren aan een duur-
zame en emissievrije binnenstad? Kijk dan op  
www.logistiek010.nl 

Richard van Hooijdonk 
Veelgevraagde trendwatcher en futurist te gast  
bij eNc en Businessclub Prins Alexander

Jan Los  
van Aurio IcT

Subsidie voor elektrische 
bestelauto 
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ADVOC ATEN & ADVISEUR S

Durven, Denken, Doen
Durft u na te denken over de toekomst van uw bedrijf, de groei, de opvolging of over-
name. Op de achtergrond spelen deze zaken mee wanneer u volop aan het ondernemen 
bent. In gedachten bent u meestal al verder en krijgen plannen vorm. Met wie moet u 
overleggen en welke stappen zijn de juiste en vooral in welke volgorde? Vaak ontbreekt 
het u aan tijd om hier voldoende aandacht aan te geven. Ook al weet u dat het uiteinde-
lijke succes van uw onderneming daar mede afhankelijk van is. Wat te doen?

Maak uw dromen waar
Een afspraak maken met de professionals van Daamen & Van Sluis is de beste stap 
die u kunt zetten. Zij helpen u uw dromen waar te maken en kunnen u begeleiden op 
fi scaal, bedrijfseconomisch- en fi nancieel gebied. Ook voor de dagelijkse ondersteuning 
bij accountancy, fi scaliteit en HRM/salarissen kunt u terecht. Zowel op nationaal als 
internationaal niveau is de deskundigheid in huis. 

Bel voor een afspraak en maak uw dromen waar.

Fascinatio Boulevard 722, 2909 VA  Capelle aan den IJssel
Telefoon: 010 - 458 11 44, Fax: 010 - 458 14 49, E-mail: info@daasluis.nl

Kijk voor het laatste nieuws op: www.daasluis.nl

Durven, 
Denken, 
Doen
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In 2017 had ik het al over Robotje Truus 
dat het leven van mijn vrijgezelle vriend 
aangenamer maakte. Dit keer wil ik iet-
sepietsie serieuzer op de trend van robo-
tisering ingaan, waar ik onze branche als 
voorbeeld neem. 

Net als bij bankieren, leent de verzekerings-
branche zich als geen ander voor automatise-
ring. Daar kan ik ook helemaal mee leven als 
de automatisering is gebouwd ten behoeve van 
de klant en klantbeleving. Ook in ons bedrijf 
gebruiken wij veel automatiseringsprocessen 
die ervoor zorgen dat het de klant gemakke-
lijker wordt gemaakt om met verzekeringen 
bezig te zijn. Met die uitweg, dat ook de weg 
open blijft om gewoon met een kop koffie 
even een zaak te bespreken. En dat wordt ook 
gewaardeerd.

Doorgeslagen automatisering
Waar vooral bij de fors grotere verzekeringsbe-
drijven de plank wordt misgeslagen is de door-
geslagen automatisering op schadeafhandeling. 
Ik zie momenteel “schadestraten” waar geen 
mens meer aan te pas komt en waar, als men 
niet kan leven met de afwijzing van de schade, 
slechts per mail kan communiceren. Deze wijze 
van schadeafhandeling is in de laatste vijf jaar 
meer regel dan uitzondering geworden. 
Mijn punt is, dat bij schade vaak emotie 
meespeelt. En die is niet te vangen door een 
computer. Daarom hebben wij, juist bij de 
schadeafhandeling, liefst wel onze klant aan 
de lijn of aan tafel. En dat wordt gewaardeerd! 
Dat zien wij terug in onze klantwaardering op 
de schadeafdeling (8,9 bij tevreden.nl). Maar 
dat zie je ook terug in het afhandelen van 
botsingen bij autoschades. Hoe kan het zijn 
dat er reeds jaren een App is om botsingen 
af te handelen die nauwelijks gebruikt wordt 
en er nog steeds massaal een papieren scha-
deformulier wordt gebruikt om autoschades af 
te handelen?

Verhaal kwijt kunnen
De emotie speelt ook mee bij brand- of dief-
stalschades waarbij dierbare spullen verloren 
zijn gegaan of waar een inbraak een gevoel 
van onveiligheid heeft achtergelaten. Dan 

moet je niet geconfronteerd worden met 
een machientje dat je koud door het schade-
proces leidt. Dan wil je gewoon je verhaal kwijt 
kunnen. 
Natuurlijk is het zo dat, als je in een overmoe-
dige bui bij het skiën een dubbele salto met 
schroef hebt gemaakt en bij de ongelukkige 

landing de ski’s doormidden gebroken zijn, je 
zo’n schade heel eenvoudig via een App kunt 
afhandelen. Maar onze ervaring is dat je de 
knip moet maken bij situaties waar emotie kan 
meespelen. Dat handelt een getraind mens 
vaak beter af dan een machientje. 
Daarnaast denk ik dat je bij dit soort gevoelige 
processen de klant ook, in ieder deel van het 
proces, de keuze moet geven om het geauto-
matiseerde proces te verlaten en voor inter-
menselijk contact te kiezen.

Prachtig hybride model
Dat geldt volgens mij niet in onze branche, 
maar ook voor andere branches. Ik kan altijd 
wel een beetjes jaloers kijken naar de jongens 
van Coolblue die een prachtig hybride model 
hebben neergezet. Alles is top geautomati-
seerd, maar als je er niet uitkomt dan kan je 
naar de winkel om de keuze te maken. Ook is 
bellen geen probleem. “Alles voor een glim-
lach”. Daar kunnen wij verzekeringsboeren nog 
een puntje aan zuigen. Want in onze sector 
blijft automatiseren meer een spelletje van 
meer rendement maken in plaats van meer 
klantbeleving. Niemand schijnt door te hebben 
dat meer klantbeleving creëren op den duur 
veel meer continuïteit en dus ook rendement 
brengt. 

Klantbeleving
Mijn enige tip die ik dus bij automatisering kan 
geven: maak van jouw toko geen machientje. 
Automatiseer daar waar automatisering de 
klantbeleving omhoog brengt. En kijk uit met 
automatiseren waar emotie in het klantproces 
een rol speelt. Anders kan het “machientje” 
zich wel eens tegen je keren.

Schade regelen met 
een machientje

Kees van Steensel
Van Steensel Assurantiën B.V.

www.steensel.nl

Assurantie Accent
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Techniek heeft de toekomst! Maar hoe vindt Raaak die techneuten 
in deze krappe arbeidsmarkt? 
Bij Raaak Personeel merken de consultants natuurlijk ook dat de vraag naar personeel verschuift. Waar er 
tot voor kort veel mensen als productiemedewerker aan het werk konden, is er nu veel behoefte aan per-
soneel met technische skills. Hoe vindt Raaak die techneuten in deze krappe arbeidsmarkt? 

De Vierde Industriële Revolutie
We zitten middenin de vierde industriële revolutie. Of we We zitten middenin de vierde industriële revolutie. Of we 
dat nu leuk vinden of niet. En net als bij de eerste in de 
tweede helft van de 19e eeuw, zet ook deze vierde golf het 
leven op z’n kop. Nog maar net bekomen van de derde In-
dustriële Revolutie (computers en digitalisering), zien we 
nu overal banen verdwijnen omdat werk wordt overge-
nomen door robots. 
Volgens een rapport van het World Economic Forum wordt 
op dit moment al 29% van de taken op de werkvloer door 
robots uitgevoerd. Over 5 jaar is dat al meer dan 50%. Ges-
chat wordt dat er tussen nu en 2022 wereldwijd zo’n 75 
miljoen banen verdwijnen. 

Klinkt heftig maar….. 
Deze vierde Industriële Revolutie brengt niet alleen maar 
kommer en kwel. Er zijn ook kansen. 
Jeanny de Randamie is vestigingsmanager bij Raaak Per-
soneel in Capelle aan den IJssel. 
Zij merkt al een tijdje dat er traditionele banen verdwijnen. 
Jeanny: ‘Ik zie dat voornamelijk in de productie. We merken 
dat zogenoemd handjes-werk wordt doorgeschoven naar 
robots. Dat soort vacatures zie je bij ons steeds minder. 
Gelukkig heeft dat ook als effect dat we meer kansen 
hebben voor operators; medewerkers die de robots bedie-
nen. Je ziet dat we steeds meer operator-functies open 
hebben staan op onze website’. hebben staan op onze website’. 

Technisch personeel is gewild!
Volgens De Randamie zie je die verschuiving nog lang niet Volgens De Randamie zie je die verschuiving nog lang niet 
bij alle maakbedrijven waar Raaak personeel aan levert. 
‘Veel bedrijven kunnen die grote investering nog niet 
maken. Die zijn nog niet toe aan het robotiseren van het 
bedrijf. Daar is er nog wel behoefte aan productieper-
soneel. Maar het feit blijft dat de vraag naar technisch ge-
schoold personeel toeneemt. Daar liggen dus absoluut 
kansen.’

Big Data en latent werkzoekenden
Het vinden van mensen met technische skills wordt steeds 
moeilijker. Daar ligt voor Raaak een uitdaging. De Ran-
damie: ‘Onze afdeling Marketing heeft een manier 
gevonden om die moeilijke doelgroep te bereiken. In één 
maand tijd vonden we met verschillende campagnes ruim 
250 potentiële operators voor onze klanten.’

Big Data 
Raaak Personeel bereikt die technische mensen door ge-
bruik te maken van Big Data.
Mensen die niet zelf zoeken naar een nieuwe baan bereik je 
door Big Data in combinatie met gepersonaliseerde online 
campagnes. Als we een campagne opzetten, starten we 
daarom altijd met een doelgroep-analyse met behulp van 
Big Data, uiteraard 100% AVG-proof. In gewone mensentaal: 
wie is je sollicitant? Welke hobby’s heeft men, welke web-
sites bezoekt men? Een marketingaanpak met Buyer Perso-
na levert gemiddeld 125% meer rendement op dan een 
campagne die deze stap overslaat. 
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Met ingang van 1 maart 2019 
is Taco Hettema (47) de nieu-
we directeur Opleidingen 
van de Capelse Didacticum 
Groep. Hettema is reeds 20 
jaar actief in de wereld van 
IT-opleidingen en is in het 
verleden al meerdere jaren in 
dienst geweest bij Didacticum.
 
In zijn nieuwe rol gaat hij 
zich focussen op persoonlijke 
aandacht, het verder ontwikkelen 
van het maatwerk in trainings-
aanbod en nieuwe blended-lear-
ning modellen. “Ik ben een IT’er 
met een opleidingenspecialisatie 
en mag vanuit mijn DNA de oplei-
dingentak bij Didacticum verder 
gaan uitbouwen en heb hier heel 
veel zin in”, aldus Hettema.Ricardo 
Thijs, eigenaar en medeoprichter 
van Didacticum Groep, kijkt er naar 
uit om weer met Hettema samen 
te werken: ”Samen met Taco 
verder bouwen, dat is vertrouwd!”

Kennispartner in de ICT
Didacticum is sinds 1999 kennis-
partner in de wereld van IT. De 
focus van de onderneming  ligt 
op zowel de ontwikkeling van 
bedrijven met behulp van onze 
professionele IT-ers als op de 
ontwikkeling van de IT profes-
sional zelf. Bij Didacticum staan de 
officiële Microsoft certificeringen 
centraal, waarbij het bedrijf zich 
onderscheidt met klassikale, maat-
werk trainingen. Die trainingen 
kenmerken zich door veel gebruik 
te maken van labs- en praktijkoe-
feningen, zodat de theorie direct 
wordt toegepast. Met meer dan 
65 technische consultants en trai-
ners ondersteunt Didacticum ruim 
200 organisaties in hun uitda-
gingen op IT gebied.

Bedrijfsinformatie
Rivium 1e straat 99, 
2909 LE, Capelle aan den IJssel.
didacticum.nl

Eind januari 2019 presen-
teerde Business Plaza tij-
dens de Peoples Business 
2019 haar vernieuwde en 
uitgebreide onlineplatform 
voor lokale ondernemers. 
Zowel in Capelle aan den 
IJssel, de Krimpenerwaard als 
Rotterdam-Alexander werd 
het vernieuwde platform 
met succes geïntroduceerd. 
Sindsdien hebben ruim 400 
ondernemers daarop hun pro-
fiel geregistreerd. 

Daarmee kunnen zij gebruik 
maken van alle mogelijkheden 
die het platform te bieden heeft. 
Zo ontvangen geregistreerde 
ondernemers de Business Plaza 
Kortingskaart, waarmee zij bij veel 
bedrijven met 3% tot 5% korting 
krijgen en gebruik kunnen maken 
van lokale aanbiedingen van 
ondernemers. Maar ook vacatures 
plaatsen, eigen evenementen 
promoten en eenvoudig op zoek 
gaan naar een lokale ondernemer 
als leverancier of mogelijke busi-
ness partner. Want de slogan van 
Business Plaza blijft: ‘Zaken doen 
met je buren’.

Opsteker lokale economie
Wanneer ondernemers via Busi-
ness Plaza jaarlijks enkele keren 
lokaal inkopen doen bij een bedrijf 
in de buurt zorgt dat voor bijvoor-
beeld in Capelle of Krimpen aan 
den IJssel voor een extra miljoe-
nenomzet als opsteker voor de 
lokale economie. Meedoen hoeft 
ondernemers niet altijd geld te 
kosten. Het registeren van uw 
bedrijfsprofiel is gratis. En onder-
nemers die ruimer gebruik maken 
van de premiummogelijkheden 
die het platform te bieden heeft 
kunnen dit al vanaf 50 euro per 
jaar.Business Plaza wil geen 
concurrent zijn van lokale busi-
ness clubs of andere vormen 
van ondernemersnetwerken. Het 
zakenplatform promoot dan ook 
graag op haar onlineplatform de 
aanwezige ondernemersclubs met 
hun activiteiten en bijeenkomsten. 
Dat kan door deze informatie te 
sturen naar redactie@business
plazanederland.nl of te bellen 
naar 085-2738181.
www.capellebusinessplaza.nl
www.krimpenerwaardbusiness 
plaza.nl
www.alexanderbusinessplaza.nl 

Taco Hettema directeur Opleidingen Didacticum Groep

Business Plaza heeft vernieuwd platform
‘Zaken doen met je buren’

ondernem
ersnieuw

s
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Techniek IJsselcollege

De technische sector is  
van levensbelang
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Het bedrijfsleven staat te springen om technisch opgeleid per-
soneel. Met een samenwerkingsverband tussen middelbare 
scholen in de Capelse regio moet het imago van techniek wor-
den opgepoetst en een doorlopende leerlijn worden gecre-
eerd zodat de technische sector goed en voldoende perso-
neel tot zijn beschikking krijgt. Het IJsselcollege gaat met het 
Comenius College en het Melanchton Berkrode samenwerken 
om basisscholieren warm te maken voor techniek. 

Het is vijf voor twaalf voor de technische sector in Nederland. Structu-
reel leiden scholen te weinig technische studenten op, terwijl de vraag 
vanuit de markt hoog blijft en aan razendsnelle technische verande-
ringen onderhevig is. Leo Heukels, afdelingsleider van het vmbo aan 
het IJsselcollege, maakt zich zorgen om die trend. “Het imago van een 
technische opleiding is ons grootste probleem’’, beseft hij. ,,Het heeft 
nog altijd een viezig stempel en daar komen we heel moeilijk vanaf.’’ 

Hardnekkige vooroordelen
En dat terwijl de mooie banen in de sector inmiddels voor het oprapen 
liggen. Garages, logistieke bedrijven en bouwbedrijven staan te 
springen om jong talent met een technische achtergrond. Toch kiezen 
veel te weinig kinderen voor die richting. Vieze handen en ook nog 
eens een matig salaris. Het zijn de vooroordelen die hardnekkig aan 
de sector blijven plakken. Ten onrechte, meent Heukels: ,,Inmiddels 
wordt er gewoon goed betaald en het vak is prachtig. Je kan zoveel 
kanten op. De technische sector verandert snel. Het is doodzonde dat 
er zo weinig jongeren aan zo’n opleiding willen beginnen. Maar toch 
ben ik hoopvol.’’
Het Rijk heeft namelijk een pot met miljoenen klaarstaan voor de 
techniekregio’s die op 1 april 2019 allemaal worden gelanceerd. Door 
samenwerking tussen middelbare scholen wil de landelijke overheid 
voor meer technisch opgeleid personeel zorgen. Het samenwerkend 
onderwijs gaat uitdagingen aan op vier verschillende vlakken. Zo moet 
er een antwoord komen op de vraag hoe jongeren voor technische 
vakken geïnteresseerd kunnen worden, hoe er een doorlopende leer-
lijn kan ontstaan tussen het voortgezet onderwijs en het mbo en hoe 
docenten geprofessionaliseerd kunnen worden, zeker met het oog op 
vergrijzing van leerkrachten in het vmbo. Tot slot moet de innovatie in 
de sector aansluiten binnen het onderwijs.

Bedrijven op school
Het bedrijfsleven zelf speelt in al die vraagstukken een grote rol. ,,We 
zijn ontzettend enthousiast en hebben door de noodzaak en de steun 
vanuit het Rijk er vertrouwen in dat iedereen dit probleem serieus 
neemt. Maar daar hebben we bedrijven ook voor nodig’’, aldus 
Heukels. Bijvoorbeeld met lesmateriaal of deskundig personeel die 
eigen ervaringen over kunnen brengen op leerlingen. Niet iedere 
school heeft de luxe die expertise zelf permanent in huis te halen. 
,,Denk bijvoorbeeld aan gastlessen of lessen voor onze leerlingen op 
locatie’’, legt Heukels uit. ,,Dat vraagt inderdaad ook beweging vanuit 
de sector zelf.’’
Het mes snijdt wat dat betreft voor het IJsselcollege en het Comenius 
aan twee kanten. Want het type onderwijs waarover beide scholen 
momenteel hard nadenken, is op termijn ook gunstig voor bedrijven 
in de regio die liever vandaag dan morgen nieuw personeel willen 
verwelkomen. Heukels: ,,Ook zo ontstaat er tussen het mbo en het 
bedrijfsleven een doorgaande lijn. Daarom vragen we bedrijven ook 
om mee te denken over hoe ons onderwijs beter aan kan sluiten. Dat 
is nu nog teveel los zand.’’ 

Techniekregio’s
In heel Nederland staan de techniekregio’s nog in de kinderschoenen. 
Op 1 april moeten alle samenwerkende onderwijsinstellingen hun defi-
nitieve plannen indienen en een oplossing bieden voor de vier eerder 
genoemde grote vraagstukken. ,,Het is een ambitieus plan, maar wij 
als scholen hebben er vertrouwen en zin in. En het belang is enorm. 
Nederland draait op de technische sector en de logistiek. Die zijn van 
levensbelang.’’ 

foto: Frank de Roo
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Ons RISICORAPPORT, uw inzicht
Uw verzekeringspakket helder doorgelicht in ons 
RISICORAPPORT voor de ondernemer.

www.steensel.nl   •   info@steensel.nl   •   T  010 412 39 11

Van Steensel Assurantiën b.v. • Pr. Pieter Christiaanstraat 61 • 3066 TB Rotterdam

Kantoor huren op maat
voor zowel zakelijke dienstverlening
als zorggerelateerde bedrijven
in een compleet gerenoveerd
kantorencentrum
 

Full-ServiceFull-Service
inclusief receptiediensten
telefoonservice, meubilair
glasvezel internet en vrij parkeren

Flexibel
korte contracten, ruimte voor
doorgroeien en flexibele voorwaarden
  

U bent altijd welkom!
Kanaalweg 33/35 in Capelle a/d IJssel
010 - 820 0850 | www.facilitypoint.eu

Kantorencentrum
Zorgcentrum

Wonen & Werken
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Krimpen aan den IJssel

De eerste schep is de grond in gegaan. 
Dura Vermeer startte begin maart 2019 
met de sanering van het voormalige 
EMK-terrein in Krimpen aan den IJssel 
als eerste stap voor de transformatie 
tot Stormpolderdijk. Als het gebied eind 
2021 bouwrijp is gemaakt, biedt dat kan-
sen aan nieuwe bedrijvigheid.

Het is de verwachting dat in de loop van dit 
jaar de eerste bedrijfskavels aan de Stormpol-
derdijk kunnen worden verkocht. De gemeente 
Krimpen aan den IJssel wil dat bedrijven zich 
vestigen in deze volledig vernieuwde, groene 
omgeving. Wethouder Arjan Neeleman: ‘Na 
jaren komt er in de Stormpolder weer ruimte 
voor bedrijven die willen uitbreiden of die 
onderdeel willen worden van het centrum van 
maakindustrie dat de Stormpolder is.’

Zuivering vervuild grondwater
De eerste werkzaamheden concentreren zich op 
de voormalige gemeentewerf aan de Schaar-
dijk 11 in de Stormpolder. Nadat dit terrein is 
gesaneerd, wordt het ingericht als werkter-
rein. Naast een bouwkeet zet Dura Vermeer 
daar een grote waterzuiveringsinstallatie neer 
die het vrijkomende vervuilde grondwater van 
het EMK-terrein zuivert voordat het geloosd 
kan worden in de Hollandsche IJssel. Strukton 
plaatste begin februari 2019 een nieuw kool-
filter voor het zuiveren van het opgepompte 
grondwater. De echte sanering van het EMK-
terrein zelf start later dit jaar.

Tijdelijke verkeersafsluiting 
Tot 3 mei 2019 is de Schaardijk op de Storm-
polder te Krimpen aan den IJssel doordeweeks 
afgesloten tussen 07.00 uur en 17.00 uur. De 
afsluiting staat op de weg tussen Schaardijk 15 
en Stormpolder 7/8. Het verkeer wordt middels 
tijdelijke bewegwijzering omgeleid. De omlei-

ding loopt vanaf de Industrieweg via de Van 
Utrechtweg richting de Schaardijk. De maat-
regel is nodig, omdat aannemer Dura Vermeer 
is gestart met grondwerk op het voormalige 
gemeentedepot aan de Schaardijk 11. Dit ten 
behoeve van de aanleg van haar werkter-
rein. Het werkterrein wordt vochtig gehouden. 
Omgevingshinder door verwaaiing van stof- en 
gronddeeltjes wordt daarmee voorkomen.

Afsluiting tot eind 2021
Vanaf maandag 6 mei 2019 tot einde 2021 
wordt het genoemde deel van de Schaardijk 
continu afgesloten. Deze afsluiting is noodza-
kelijk voor het verkeersveilig kunnen uitvoeren 
van de grootschalige bodemsanering van de 
Stormpolderdijk oftewel het voormalige EMK-
terrein. Nadere berichtgeving hierover volgt.
Omdat de grond plaatselijk verontreinigd is 
met zware metalen, Pcb’s en een geringe 
hoeveelheid asbest, is een beperkte bodem-
sanering van het voormalige gemeenteterrein 
noodzakelijk. Het verontreinigde deel van de 
ontgraven grond wordt afgevoerd naar een 
erkende verwerker. Dit gebeurt door afgesloten 
vrachtauto’s. De kwaliteit van de overige grond 
is zodanig, dat die voor de Stormpolderdijk mag 
worden hergebruikt. Deze grond wordt gebruikt 
om het aan de overzijde van de Schaardijk laag-
gelegen terreindeel op te hogen. 

Inspectie damwand
In februari 2019 is in opdracht van Dura Vermeer 
een specialistisch onderzoek uitgevoerd naar 
de huidige kwaliteit van de damwand langs de 
Hollandsche IJssel. Het deel van de damwand dat 
zich boven de waterspiegel bevindt, werd geïn-
specteerd vanaf een ponton. De inspectie van de 
onder water gelegen delen voert een gespeciali-
seerde duikploeg uit. Rijkswaterstaat heeft inge-
stemd met de uitvoering van deze inspectie. De 
verwachte hinder voor de omgeving is nihil.

Metingen waterbodem
Tijdens de uitvoering van de sanering zet Dura 
Vermeer schepen in voor de aan- en afvoer 
van materialen. De ligplaats waar deze schepen 
worden geladen en gelost, wordt ingericht aan 
de oostzijde van de voormalige gemeente-
werf. Als voorbereiding heeft Dura Vermeer op 
donderdag 24 januari 2019 op deze locatie de 
waterbodem van de Hollandsche IJssel inge-
meten. Dura Vermeer heeft op 11 januari 2019 
met behulp van een drone de hoogteligging 
van het werterrein ingemeten. De gegevens 
worden vervolgens in een 3-dimensionaal 
bodemmodel ingevoerd, dat wordt ingezet voor 
de bodemsanering en het overige grondwerk.

Regievoerders
Het Ministerie van Infrastructuur en Water-
staat heeft als opdrachtgever voor de transfor-
matie en eigenaar van het terrein twee regie-
voerders aangesteld. Zij zorgen ervoor dat de 
aannemer de werkzaamheden uitvoert volgens 
de contractuele afspraken. Daarbij staat een 
veilige uitvoering zonder gezondheidsrisico’s 
voorop. De regievoerders worden ondersteund 
door technisch adviseurs van de combinatie 
Geofoxx-TTE en het Ingenieursbureau Krimpe-
nerwaard (IBKW). De regievoerders houden op 
woensdagen kantoor aan de Schaardijk 54. 

Contactinformatie
Omgevingsmanager Martijn Jansen, 
m.a.jansen@duravermeer.nl
Regievoerder Mirjam Prins, 
mirjamprins@stormpolderdijk.nl 
Regievoerder Robbert Brandt, 
robbertbrandt@stormpolderdijk.nl 
Voor vragen over werkzaamheden: 
06-53599416 en 
vragenoveremk@gmail.com

www.stormpolderdijk.nl

Sanering Stormpolderdijk in volle gang
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Op zoek naar kantoorruimte met professionele uitstraling?
Vanaf 19m² hebben wij een geschikt kantoor voor u!

Kantoor te huur voor korte of langere duur
Kantoortehuur010 biedt kantoorruimtes op meerdere lokaties 
in en rondom het 010 gebied. Bij ons heeft u altijd de volgende garanties:

• Korte contracten;

• Alle kantoren worden turn key opgeleverd;

• Glasvezel internet;

• Mogelijkheid tot gratis parkeren om het pand;

•  24/7 toegang tot uw kantoor;

• Altijd binnen 5 autominuten van de snelweg;

• Openbaar vervoer binnen 5 loopminuten.

Bezoek onze website www.kantoortehuur010.nl 
en kijk welke lokatie het beste bij u en uw bedrijf past. 
Bel 010-258 88 88 voor direct contact en een vrijblijvende bezichtiging.  

NL

Kantoorhuur maart 2019.indd   1 04-03-19   14:51

Krimpen aan den IJssel
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Volgens vele deskundigen zullen nieu-
we geavanceerde technologieën onze 
wereld de komende jaren compleet gaan 
veranderen. De introductie van roboti-
sering en kunstmatige intelligentie op 
hele grote schaal zal drastische gevol-
gen hebben voor onze arbeidsmarkt. En 
de inkomensverschillen dientengevolge 
gaan zorgen voor een tweedeling binnen 
onze samenleving. Kort gezegd zijn dit de 
bedreigingen zoals de deskundigen dit 
zien (bijvoorbeeld Tim O’Reilly, een voor-
aanstaand auteur op dit gebied).

De komende jaren zullen we steeds vaker 
beroepen zien verdwijnen, als gevolg van de 
vierde industriële revolutie, zoals de huidige 
ontwikkelingen ook wel worden genoemd. 
Maar welke banen lopen nu eigenlijk precies 
het meeste risico om te verdwijnen door de 
grootschalige opkomst van robotisering?
In de eerste plaats zullen dat uiteraard de 
beroepen zijn waarbij mensen voertuigen 
besturen en apparaten bedienen. De huidige 
zelfrijdende auto is natuurlijk nog niet volledig 
autonoom en de infrastructuur is er ook nog 
niet. Er zullen ook veel minder procesoperators 
nodig zijn in fabrieken. Magazijn- medewer-
kers, bakkers, verzekeringsagenten, makelaars, 
accountants en notarissen. Het zijn allemaal 
beroepen die in de toekomst zullen worden 
vervangen door nieuwe technologieën. Ook zal 
de bancaire sector drastisch gaan veranderen. 

Emoties en empathie
Sociale beroepen lopen in principe de minste 

kans om door robotisering te verdwijnen en dat 
komt omdat robots op het gebied van emoties 
en empathie nog maar aan het begin van hun 
ontwikkeling staan. Het is zelfs nog maar de 
vraag of de robotisering ooit in staat zal zijn om 
deze beroepen te gaan vervangen.
Lager geschoolde werknemers zullen naar alle 
waarschijnlijkheid eerder te maken krijgen met 
vervanging door robots dan hoger opgeleiden. 
De effecten van robotisering zullen sneller 
merkbaar worden in de agrarische sector, in de 
visserij en de detailhandel, dan bijvoorbeeld 
in het onderwijs, de creatieve sector en de 
verpleegkunde.

Basisinkomen
Hoe de arbeidsmarkt er door de robotisering de 
komende decennia uit gaat zien, is erg moeilijk 
te voorspellen. Er zal echter wel al heel goed 
moeten worden nagedacht over wat het zou 
kunnen gaan betekenen voor de werkgele-
genheid en de inkomens van mensen. Onze 
huidige samenleving is erop ingericht dat 
iedereen werkt om zo in zijn eigen levens-
onderhoud te kunnen voorzien. Als de robo-
tisering ervoor gaat zorgen dat er straks niet 
meer voor iedereen werk is, (en is dat eigenlijk 
al niet aan de hand?) wat betekent dat dan? 
Vallen er straks mensen defi nitief buiten de 
boot? Moeten we naar een basisinkomen voor 
iedereen? 

Dankzij de deelname aan het World Economic 
Forum in Davos door Rutger Bregman (Neder-
lands geschiedkundige en opiniemaker) heeft 
het basisinkomen opnieuw de aandacht. Zijn 

boek (“Gratis geld voor iedereen”) is inmiddels 
vertaald in dertig talen. Over de hele wereld 
wordt het basisinkomen inmiddels gezien als 
mogelijk antwoord op de stagnerende midden-
inkomens, de groeiende kloof tussen arm en 
rijk en de robot-revolutie.

Keuze voor werk
Wordt werk een keuze? Zeker is dat de robo-
tisering ons anders tegen werk aan zal laten 
kijken en dat er niet voor iedereen voldoende 
werk zal zijn. De komende decennia zullen we 
dogma’s los moeten laten en ons moeten reali-
seren dat we werken om te leven en niet leven 
om te werken.

Robotisering en arbeid

René Verbruggen, 
Daamen & van Sluis
www.daasluis.nl

Financieel Accent
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