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Technologie – Kans of bedreiging?



Ga naar www.mentimeter.com

• Ziet u technologie als kans of als bedreiging 

voor de onderkant van de arbeidsmarkt?

• Kiest u voor sneller leren/ opleiden of voor 

duurzame inzetbaarheid? 

• Wilt u technologie inzetten in belang van de 

werknemer of van de werkgever? 

• Welke kansen ziet u in uw eigen organisatie?

Even wat vragen via Menti

http://www.mentimeter.com/


Samenwerkingsverband Cedris, SBCM en TNO

• Cedris - ledennetwerk met kennis van doelgroep en relaties met 

werkgevers; ideale proeftuin voor pilots

• SBCM - sterke focus op leren/ ontwikkelen van mensen met 

een afstand; beschikt over kennis en middelen

• TNO - kennis van zowel technologie als van ‘mens en arbeid’;  

specifieke kennis over mens-machine interactie, onderkant

arbeidsmarkt en persoonlijke ontwikkeling

Kennisalliantie Inclusie & Technologie (KIT)



• Verkennen van nieuwe technologie met oog op: 

- meer (duurzame) werkgelegenheid creëren voor mensen 

met een kwetsbare arbeidsmarkt positie 

- mogelijkheden voor mensen om zichzelf te ontwikkelen

• Het in de praktijk ontwikkelen van kennis op welke manier 

nieuwe technologieën hieraan kunnen bijdragen (pilots)

• De opgedane kennis breed delen met organisaties die (willen 

gaan) werken met mensen met een kwetsbare 

arbeidsmarktpositie en zo de inclusieve arbeidsmarkt verder 

stimuleren en vormgeven 

In vervolgfase verdere uitbouw netwerk; 

toeleveranciers, investeerders en ondernemersnetwerken

Doelen



Technologie

• Zorgen dat technologische ontwikkelingen leiden tot verdrukking van 

kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt

• Nieuwe technologische ontwikkelingen - maturiteit technologie

Economie

• Grote vraag naar arbeid, reshoring

Participatie

• Veranderingen bij (SW) organisaties met invoering Participatiewet

• Opkomst sociaal/ inclusief ondernemen

Toepasbaarheid 

– Innovatieve technologie ontwikkeld voor reguliere organisaties

– Mismatch op de arbeidsmarkt (specifiek kwetsbare groepen)

Achtergrond



• Kennisvragen opgesteld met klankbordgroep SW bedrijven

• Vervolgens testen via Pilots 

• Kennisontwikkeling en ervaring opdoen

• Nieuwe technologie testen op productielijn, met de doelgroep

• Bijeenbrengen aanbieders – SW/SO en betrokken werkgevers

• Monitoring op resultaten en terugkoppeling

• Maatschappelijke Business Case

• Eerste pilots

– Amfors complex werk - LED lantaarnpalen met OSS

– Senzer complex werk, inleren, kwaliteit – Maxi Cosi met OSS

– Pilots 3, 4, en 5 in de pijplijn

Werken vanuit de Praktijk



Operator Support System - Amfors

https://www.youtube.com/watch?v=unPNXZj4gXE


Pilot Amfors



Pilot Amfors



Conclusies 1

Inzetbaarheid

• Met OSS kan men meer taken aan met minder persoonlijke begeleiding :

• inleren met minder begeleidingstijd

• SW medewerkers zijn instaat op een complexer niveau producten in elkaar 
te zetten, met beperkte begeleidingstijd

• Productiviteit neemt snel toe en aantal fouten neemt af met OSS 

(vergelijking zonder vs. met OSS is niet gemaakt)

Persoonlijke groei

• Dit is niet onderzocht, maar doordat minder begeleiding nodig is, en men 

er zelf met OSS wel uitkomt, zou ‘geloof in eigen Kunnen’ groeien

• Quote begeleider: “Huidige test van 1-2 uur heeft medewerkers al meer 

zelfwaarde gegeven!”



Conclusies 2

Verwachte bedrijfsmatige effecten

• Inleren ↑ Minder begeleidingstijd

• Flexibiliteit ↑ Grotere inzetbaarheid medewerkers

• Produceren ↑ Hogere productiviteit en minder fouten

• Capaciteiten Testen van medewerkers, beter inzicht in potentieel; 

• Werk ↑  Aannemen van ander type (complexer) werk

• Imago ↑ Inspireren-voorbeeldfunctie voor mensgerichte technologie

• Doorgroeien ↑  Meer zelfstandig werken; naar andere producten; binnen bedrijf

• Persoonlijke groei ↑  Groei in zelfvertrouwen, trots of presteren “angst overwinnen” 



Nieuwe pilots…





1. Kennis en ervaring opbouwen o.b.v. 5 pilots in 2018/2019

2. Ontwikkelen kennisplatform Inclusie & Technologie

– Kansen m.b.t. duurzame inzetbaarheid

– Kansen m.b.t. ontwikkeling, leren en motivatie

– Nieuwe proposities richting bedrijfsleven

– Kennis breed delen

– Verbinding zoeken met andere initiatieven

– Zoeken en (ver)binden investeringsmogelijkheden

– Consortia voor (bredere) onderzoekstrajecten

Kennisagenda - Roadmap



Leendert Bos : lbos@cedris.nl

Harry de Boer : harry.deboer@tno.nl

Vragen

mailto:lbos@cedris.nl
mailto:harry.deboer@tno.nl


• Presentaties beschikbaar op dinsdag 12 juni

op www.samenvoordeklant.nl

• Praktijkdag donderdag 22 november in 

Muntgebouw in Utrecht

• SVP evaluatieformulier invullen

• Een inspirerende dag gewenst!

Tot slot

http://www.samenvoordeklant.nl/



