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Het had iets van een spannende reis naar een 
futuristische eindbestemming. Deelnemers aan de 
Brabant Robot Challenge die enthousiast verhaalden 
over hun innovatieve ideeën betreffende de toepassing 
van robots in de zorg. Wetenschappers die een 
inkijkje gaven in de grenzeloze mogelijkheden van 
deze nieuwe technologie. Bestuurders die hoog 
opgaven van de economische potentie van een 
Brabantse robot-industrie in opkomst. Hoe dan ook 
het slotevenement van de Brabant Robot Challenge, 
dat op maandag 16 januari plaatsvond in het NatLab 
in Eindhoven, maakte duidelijk dat Brabant op de 
drempel staat van een nieuw tijdperk. Want de robot 
komt eraan! Onstuitbaar. En misschien is dat wel 
eerder iets om verwachtingsvol naar uit te kijken 
dan bang voor te zijn, was de overheersende toon 
op het event. 

Robotica en Brabant matchen goed met elkaar, lijkt 
het op het eerste gezicht. Als nieuwe economische 
krachtbron voor een provincie die tot ver over de 
grenzen naam maakt met zijn toptechnologie, slimme 
maakindustrie en industrie. Maar ook als antwoord op 
allerlei maatschappelijke en sociale uitdagingen, met 
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name in de zorg. Dagvoorzitter Ruben Kolfschoten 
van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) 
zoomde bij zijn aftrap al even in op de economische 
kansen die de robot Brabant biedt: ‘We horen absoluut 
bij de top. Ik ken zo al veertig bedrijven die ‘robotica’ 
in hun naam hebben. Het is nu onze opgave om dit 
succes tot een nog groter succes te maken.’ Bert 
Pauli, gedeputeerde Economie en Internationalisering 
van de provincie Noord-Brabant, viel hem bij:  ‘VDL 
heeft in zijn autofabriek voor Mini’s nu zesduizend 
mensen aan het werk. Zonder robots zou het een lege 
fabriek zijn met een handvol medewerkers, alleen 
nodig om het gebouw in stand te houden.’ 

Maatschappelijke opgave
Gedeputeerde Pauli ziet nog een andere noodzaak 
voor Brabant om vol in te zetten op dit dossier: 
‘Robots gaan ons helpen om de kwaliteit van leven 
te verhogen. Zonder robotisering in de zorg moeten 
we over tien jaar één op de vijf mensen inzetten om 
ons gezondheidssysteem, één van de beste maar 
ook duurste in de wereld, overeind te houden. Het 
geheim van Brabant is dat we langs de weg van open 
innovatie onze economische strategieën altijd weten 
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te verbinden met maatschappelijke opgaven. High tech 
verbinden met high touch. En daar hebben we altijd 
nieuwe technieken bij nodig.’

Maar er zitten ook keerzijdes aan de opmars van de 
robot, zo bleek in het NatLab. En ethische dilemma’s. 
Een robot als maatje, zit een dementerende op zijn 
oude dag daar nou op te wachten? Maarten Steinbuch, 
hoogleraar Robotica aan de TU/e en keynote spreker, 
kwam er ook niet helemaal uit, terwijl hij een foto van 
oudere vrouw die knuffelt met haar robot-zeehond op 
het scherm projecteerde: ‘Is dit fijn voor bejaarden? 
Verpleegkundigen in de zaal vinden dit meestal niet 
zo’n prettig beeld. Ouderen vaak wel. Met een robot in 
de buurt hoeven ze namelijk niet op hulp te wachten.’ 

Menselijk brein
Dat laat volgens Maarten Steinbuch onverlet dat 
de samenleving de komende jaren voor ingrijpende 
morele en juridische discussies komt te staan: 
‘We kunnen het leuk vinden of niet, de denkkracht 
van computers en van robots groeit exponentieel. 
Het menselijk brein is bijna niet in staat om deze 
versnelling van technologie bij te benen. Als onze 

kinderen net zo oud zijn als wij, beschikken ze over 
mobieltjes die net zo slim zijn als alle mensen bij 
elkaar. We moeten iets met normen en waarden en 
zullen onszelf hele diepe ethische vragen moeten 
stellen.’ Maarten Steinbuch zag al een nieuw beroep 
in het verschiet: human value engineer. ‘Iemand die 
beseft dat techniek ons menszijn zal veranderen.’ 

De hoogleraar schetste een toekomstperspectief dat 
in de volle zaal van het NatLab niet louter instemming 
opriep: ‘Als artificial intelligence de mens straks gaat 
overtroeven, wat moeten wij dan nog? Ik vind dat een 
superenge gedachte’, aldus een kritische reactie. 
Maarten Steinbuch legde de nadruk op de positieve 
kanten: ‘Elke nieuwe technologie heeft twee kanten: 
gevaar of mogelijkheid. Voor mij is het glas altijd 
halfvol. Ik denk dat we de komende twintig, dertig 
jaar alle grote maatschappelijke problemen op 
deze aardbol met behulp van technologie het hoofd 
kunnen bieden.’ 

 TIES VD WERFF 
 @EXPERTIES  

De vraag is: hoe belangrijk is oprechtheid 
voor een goede (vertrouwelijke, afhankelijke) 
zorgrelatie met mens en/of robot)? #brc

 BRABANTKENNIS 
 @BRABANTKENNIS 

Een katalysator voor kennisdeling blijft nodig 
#brabantrobotchallenge. Platform & verbinding 
tussen overheid, kennisinstellingen, bedrijven
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De pratende, lachende, lopende en zingende 
zorgrobot Zora brengt meer plezier in het leven van 
ouderen met dementie, maar er kan nog veel meer 
uit de robot worden gehaald. Dit concluderen een 
aantal studenten uit het hoger en wetenschappelijk 
onderwijs in Brabant na in een zorgcentrum van de 
Stichting Vughterstede in kaart te hebben gebracht 
hoe de introductie van Zora daar is verlopen. Hun 
pitch kwam op maandag 16 januari in het NatLab 
in Eindhoven als winnaar van de Brabant Robot 
Challenge uit de bus. ‘De sfeer binnen de afdeling 
met dementerenden veranderde meteen toen Zora 
zijn intrede maakte. Maar de effecten van de robot 
zijn nog positiever als Zora zijn liedjesrepertoire 
aanpast (bijvoorbeeld liedjes van ABBA in plaats van 
het te recente Gangnam style) en hij er een functie 
als geheugentrainer bijkrijgt. Want dat vinden deze 
mensen heel leuk om te doen’, aldus Fontys-studente 
Sieta Ludema tijdens de presentatie van de resultaten 
van het onderzoek. 

Hoe maken we Brabant robot proof? 
Deze vraag fungeerde als onderlegger voor de 
Brabant Robot Challenge, een multidisciplinaire 
‘onderzoekswedstrijd’ naar de werking van robotica 
in de zorg, georganiseerd door Tilburg University, 
TU/e, Avans Hogeschool en Fontys Hogescholen. 
Het drukbezochte evenement in het NatLab was het 
slotakkoord van de challenge. Vijf groepen studenten, 
bijgestaan door topdocenten, bogen zich de afgelopen 
vier maanden aan de hand van concrete cases over 
het gebruik van robots in de zorg. 

De cases waren afkomstig van Preceyes, GGzE, HiT, 
RSZK en Vughterstede. Wat zijn de ervaringen, wat 
kan beter, hoe nemen we drempels weg, waar liggen 
kansen? Aldus een aantal vragen die de studenten 
bij hun odyssee door een gerobotiseerd zorgland 
tegenkwamen. Hun bevindingen bundelden ze in 
vijf pitches. 

ZORA DOET HET 
GOED, MAAR HET 
KAN NOG BETER
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Naast ‘Zora’ viel ook het onderzoek naar de 
toepassing van robotica in de zorginstelling RSZK 
Merefelt in Veldhoven in de prijzen. Daar wordt 
met GPS-tracking en monitoring de klok rond de 
mobiliteit van dementerenden gevolgd. Zo gauw 
als dit gerobotiseerd toezicht veranderingen in het 
gedrag en de gemoedstoestand van de patiënten 
aan het licht brengt, wordt dit teruggekoppeld 
naar de professionals. Het ‘Merefelt-onderzoek’ 
zoomde met name in op de privacy: is het ethisch 
wel verantwoord om op deze manier constant het 
leven van dementerenden in de gaten te houden? 
De groep studenten pleitte voor de aanstelling van 
een ‘technologiecoach’. ‘Een aanspreekpunt waar 
personeel terecht kan met twijfels en vragen over 
de technologie’, aldus Silke van Knegsel, een van 
de studentes. 

Wil je meer weten over de Brabant Robot 
Challenge, een unieke multidisciplinaire 
leergang van vier instellingen voor hoger 

onderwijs in Brabant, ga dan naar: 
https://brabantrobotchallenge.nl/

De derde prijs tenslotte was voor The Preceyes 
Promise. Deze studiegroep berekende hoe met de 
toepassing van precisie-robots bij netvliesaandoeningen 
medische kosten kunnen worden bespaard. Volgens 
hun berekeningen komen de uitgaven voor deze 
oogoperaties hierdoor in 2030 op een lager niveau uit 
dan nu het geval is, zelfs als rekening wordt gehouden 
met een forse groei van deze ‘vergrijzingskwaal’.       

https://brabantrobotchallenge.nl/
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Sociale innovatie
Tijdens de slotakte van de avond werd door 
BrabantKennis, Beagle Brabant, BrabantAdvies, 
en de BOM een Brabant Robot Agenda ten doop 
gehouden. Drie thema’s prijken daarop. De eerste 
is economisch: zet Brabant als robotregio op de 
kaart. De tweede heeft betrekking op de burger c.q. 
werknemer die vertrouwd moet zien te raken met 
deze nieuwe technologie: investeer in eigentijdse 
skills. De laatste legt het accent op het stimuleren 
van sociale innovatie met de inzet van robots. Dit 
agendapunt is vooral bedoeld om de angst weg te 
nemen voor het doemscenario dat de robotisering 
een spoor van vernieling gaat trekken op de 
arbeidsmarkt. ‘Dit is een misplaatste vrees’, voer
de Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan 
de Tilburg University, aan tijdens het aansluitende 
tafelgesprek met gedeputeerde Pauli en 
robotica-ondernemer Mark Menting. 

‘Dat de robot alleen banen gaat verdringen is niet aan 
de orde’, aldus Ton Wilthagen. ‘Wel gaan veel banen 
en functies van inhoud veranderen. We kunnen ons 
wel voorstellen dat er door nieuwe technologie banen 
verdwijnen, maar niet dat er banen bijkomen. Je kunt 
via slim design het gebruik van robotica en nieuwe 
technologie integreren met sociale innovatie. Robots 
ondersteunen personeel bij zwaar werk. Mensen 
krijgen daardoor betere, verrijkte banen. Maar daar 
moeten we wel iets voor doen. De vraag is hoe Brabant 
daar invulling aan gaat geven.’ Ook Mark Menting, 
CEO van het Brabantse uitzendbureau voor robots 
Smart Robotics, merkt bij zijn bezoeken aan bedrijven 
die met robots werken dat deze nieuwe technologie 
wel degelijk vruchten afwerpt voor individuele 
medewerkers: ‘Vooral in de interactie tussen mens en 
robots treden de voordelen aan het licht. Maar ook op 
maatschappelijk vlak. In de samenleving woedt volop 
de discussie over de vergrijzing en langer doorwerken. 
De robot kan deze tendens faciliteren.’ 

Platform
Maar tot het laatst bleef de hamvraag boven het 
evenement zweven: wat als straks de robot zo slim 
wordt dat de mens in feite bij hem in dienst moet 
treden in plaats van andersom. Opnieuw is hier 
volgens Ton Wilthagen sprake van een schrikbeeld 
dat strijdt met de realiteit: ‘De robot zal altijd een 
assistent blijven, de totale regie blijft bij de mens 
liggen’, voorziet hij. Bert Pauli sloot zich bij hem 
aan: ‘De ethische kwesties rond artificial intelligence 
en robots moeten we oplossen, maar stilzitten is 
geen optie. Want de robotisering overkomt ons 
gewoon.’ Mark Menting deed tot slot van de Brabant 
Robot Challenge nog de oproep om te komen tot een 
Brabants platform voor robotisering: ‘Een katalysator 
is absoluut zinvol. Als instellingen en bedrijven kennis 
en ervaringen delen en leren van elkaar kunnen we 
sneller innoveren.’ 

De Brabant Robot Agenda ‘Brabant aan de 
robot?’ van BrabantKennis, Beagle Brabant, 

BrabantAdvies, en de BOM lees je hier: 
http://brabantkennis.nl/brabant-aan-de-robot/ 

‘DE ETHISCHE KWESTIES ROND 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE 
EN ROBOTS MOETEN WE 
OPLOSSEN, MAAR STILZITTEN 
IS GEEN OPTIE. WANT DE 
ROBOTISERING OVERKOMT ONS 
GEWOON.’ – TON WILTHAGEN

http://brabantkennis.nl/brabant-aan-de-robot
http://brabantkennis.nl/brabant-aan-de-robot
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 MAYA VAN DEN HEUVEL 
 @MAAHEUVE  

De finale van #BrabantRobotChallenge als 
aftrap voor de Brabant Robot Agenda 
http://brabantkennis.nl/longread-brabant-aan-
robot/…

http://brabantkennis.nl/longread-brabant-aan-robot/
http://brabantkennis.nl/longread-brabant-aan-robot/


 JOKS JANSSEN
 @JOKSJANSSEN  

De smaak te pakken na #BrabantRobotChallenge? 
Doe mee aan #empoweredbyrobots http://www.
empoweredbyrobots.com/?lang=nl  met jurylid 
@tessiehartjes

 TALENTENCAMPUSOSS  
 @TC_OSS 

Vanavond aanwezig bij de BrabantRobotChallenge. 
De inzet van robotica en domotica niet meer weg 
te denken uit de zorg #BrabantRobotChallenge

 TON WILTHAGEN  
 @WILTHAGEN 

Van idee tot realisatie en resultaat - 
trots op #Brabantse samenwerking 
#brabantrobotchallenge
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http://www.empoweredbyrobots.com/
http://www.empoweredbyrobots.com/
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 TU EINDHOVEN  
 @TUEINDHOVEN 

Interessante #longread over leidende rol van 
#Brabant in de frontlinie van de #robotica-
revolutie. http://bit.ly/2juokM2  #leestip

 MAARTEN STEINBUCH  
 @M_STEINBUCH   

#6 - Robots? We staan pas aan het begin  
https://www.bnr.nl/radio/technoloog/
10316394/6-robots-we-staan-pas-aan-het-begin 
… #BNR

http://bit.ly/2juokM2
https://www.bnr.nl/radio/technoloog/%2010316394/6-robots-we-staan-pas-aan-het-begin
https://www.bnr.nl/radio/technoloog/%2010316394/6-robots-we-staan-pas-aan-het-begin
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BrabantKennis verkent op eigen wijze de toekomst van Brabant: 
onafhankelijk, nieuwsgierig en vernieuwend in vorm. We prikkelen 
tot nadenken en houden Brabant scherp. Wij observeren, 
confronteren en inspireren, en dat doen we door trends te spotten, 
toekomstbeelden te schetsen en nieuwe perspectieven te bieden.

Volg ons op www.brabantkennis.nl of op Twitter @brabantkennis
en vind ons op Facebook en LinkedIn.

Tekst: Hans Horsten, Horsten & Boxstar
Fotografie: Willeke Machiels
Vormgeving: Bureau Vertigo 
Eindredactie: Mijntje Notermans, BrabantKennis  
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