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Maatwerkbedrijf Mariasteen in Hooglede is pionier in België wat betreft robots op de werkvloer. Het bewijst nu dat digitalisering en
technologie geen arbeidsplaatsen kost.

Van onze medewerker Bert Feys

HoogledeFranky Vanderheeren, medewerker van het maatwerkbedrijf Mariasteen in Hooglede, verlijmt spots voor de led- industrie.
Daarbij krijgt hij de hulp van een cobot, een robot die samenwerkt met de mens. Hij vindt die samenwerking alvast een meerwaarde.

'Het geeft mij voldoening om te kunnen werken met een cobot en zo perfect gelijmde spots te kunnen afleveren. Het is echt
precisiewerk en niemand kan zo gelijkmatig met eigen hand lijm in een cirkelbeweging spuiten. Na het lijmen hoef ik alleen nog het
glasplaatje te plaatsen', legt Vanderheeren zijn taak uit.

De cobot is opgesteld in een stofvrije ruimte. 'Onder deze ideale omstandigheden kan ik in een rustgevende werkomgeving mijn
opdracht uitvoeren zoals van mij verwacht wordt.'

Hoger niveau

Vandaag zet Mariasteen al vier cobots in die met de werknemers in het bedrijf samenwerken. Ze worden onder andere gebruikt voor
de bouwsector, de medische technologie en de verlichtingsindustrie, waarin Vanderheeren aan de slag is.

'Het gebruik van technologie kost niet noodzakelijk arbeidsplaatsen. In onze sector garanderen wij op deze manier een duurzame
tewerkstelling. De capaciteiten van onze medewerkers worden naar een hoger niveau getild, de robot is als het ware voor velen een
derde hand', zegt Koen Staelens, algemeen directeur van Mariasteen.

Hij merkt dat de werknemers meer taken aankunnen dan voor het opstarten van het systeem. 'Ze krijgen meer zelfvertrouwen en halen
meer voldoening uit hun werk. Mariasteen kan een nog grotere diversiteit aan opdrachten uitvoeren dan vroeger, wat zich vertaalt in
meer werkzekerheid.'

Duurzamer werk

Peter Demuynck van werkgeversorganisatie Agoria bracht gisteren samen met verschillende klanten van Mariasteen een bezoek aan
het maatwerkbedrijf.

'Enkele maanden geleden kwam ik hier voor het eerst. Ik stond eerlijk gezegd versteld van de manier waarop alles hier precies in zijn
werk gaat', zegt Demuynck. 'Ik had voordien eigenlijk een totaal ander beeld van een maatwerkbedrijf.'

'Mariasteen is het perfecte voorbeeld van hoe je door de inzet van digitalisering en cobotisering meer tewerkstelling en duurzamer werk
kan creëren', zegt Demuynck.

Bert Feys
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