
 

  

 
 

 

 

 

 

NVDO Kring Oost Nederland 
Robotica: samenwerking tussen mens en robot 

 

 
 
1 juni, 13.30 – 17.00 uur 
ESPS Almelo (*) 
 

Robotisering: wanneer er steeds meer werkzaamheden worden overgenomen door robots, is 

er sprake van robotisering. Robotisering wordt bij steeds meer bedrijven toegepast. In 

sommige sectoren meer dan in andere, maar niemand kan er echt omheen. Er zijn zelfs 

bedrijven waar bijvoorbeeld de magazijnen al volledig geautomatiseerd zijn en geen menselijk 

handelen meer nodig is. 

 

Robotisering hoeft niet te betekenen dat banen volledig verdwijnen, maar kan er wel voor 

zorgen dat banen veranderen en dat binnen een functie taken efficiënter en sneller kunnen 

worden uitgevoerd. De samenwerking tussen mens en robot staat deze middag centraal. 

Tevens staat een rondleiding bij ESPS op het programma.  

 

 

Programma  

 

Ontvangst en Opening door de Dagvoorzitter 
Frits Schabbink, Bestuurslid NVDO Kring Oost Nederland en Salesmanager bij Tuinte services, Hengevelde 

 

Slimme integratie van bewezen technologieën 

Edwin Jongedijk, Directeur ESPS 

Reeds langer dan 20 jaar werkt ESPS in productie-omgevingen waardoor uitgebreide kennis is 

verzameld over industriële robotica en automatisering. Om die expertise tastbaar te maken, 

heeft ESPS een uniek Robotics Experience Center waar je de beste robotica en automatisering 

zelf kunt zien, testen en ervaren. Edwin deelt zijn kennis en neemt je mee in het Robotics 

Experience Center. 

 

Robotisering: van bedreiging naar kans 

Max Snippe & Milan Wolffgramm, Onderzoekers Hogeschool Saxion 

Robotisering staat in de belangstelling en gaat wellicht sneller dan we denken. Daarbij gaat 

robotisering ook over de gevolgen voor mens en arbeid; menswaardig robotiseren is het 

thema. Het lectoraat Mechatronica van dr.ir. D.A. Bekke en het lectoraat Employability 

Transition van dr. S. Corporaal hebben hier gezamenlijk onderzoek naar gedaan in het project 

RoboTAO. Onderzoekers Max Snippe en Milan Wolffgramm nemen u mee in de zoektocht naar 

optimale mens-machine samenwerking. 

 

Vragenronde 

Rondleiding 

Netwerkborrel 
 
 
 
Deelname aan deze bijzondere bijeenkomst is gratis en iedereen is welkom!  
LET OP: Er is plek voor ± 25 deelnemers, tijdige registratie is aanbevolen 
Indien je niet aanwezig bent zonder afmelding vooraf, brengen wij no-show kosten van € 75,- in rekening 
 

  

Aanmelden kan hier! 

https://www.techyourfuture.nl/robotao-techforfuture-en-techyourfuture-onderzoeken-samen-de-weg-van-de-robot
https://www.saxion.nl/onderzoek/smart-industry/mechatronica/robotao
https://www.nvdo.nl/kalender/1-juni-samenwerking-tussen-mens-en-robot-683/

