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DIENSTEN

http://deoudemelkerij.be/


Wat doet een ergo in een maatwerkbedrijf? 

Methodedienst

ondersteunende dienst

verbetertrajecten

ergonomie

taakanalyse

aanpassingen

screening doelgroep

opleiding, training 

heroriëntering



3 kansen – 3 bedreigingen

• Welke problemen kunnen we verwachten?

• Welke aanpassingen, opleiding en begeleiding zijn nodig ?

• Welke capaciteiten heeft de werknemer (met “een” 
arbeidsbeperking)?

• Op welke manier kan het werk voor deze werknemer dan wél geschikt 
worden?

Centrale vragen die telkens terug kwamen:



Slaagkansen van tewerkstelling

“ZWAKKE” werknemer “COMPLEX” werk

fysieke & cognitieve & sociale
VAARDIGHEDEN

fysieke & cognitieve
BELASTING



Flexibele robots bestemd om met mensen samen te werken in een gedeelde 
werkomgeving.

Meet the cobots! 





Prestatie

Tijd/Ervaring

Probleemstelling 
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Case 1: 1 kans!1 bedreiging 



Gevolgen

• Vaak bottleneck in capaciteit

• Hoge foutenlast:
• Niet vol gevloeide lijmstrook 44,3%
• Start/stop onderbreking 31,8%
• Vuil 13,6%
• Onderbroken lijmstrook 10,2%

• Gedemotiveerde medewerkers
= ondanks de goede inzet slechte resultaten…

• Groeiende ontevredenheid bij klant
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EISENPROFIEL: manueel verlijmen EISENPROFIEL: inzet cobot



PROFIELVERGELIJKING: manueel PROFIELVERGELIJKING: cobot

 11 matches

14 matches



PROFIELVERGELIJKING



TOEKOMST: Verder inzetten op de cobots!
• Hogere flexibiliteit

• Betere mobiliteit

• Lagere complexiteit

© Chalmers University of Technology



Cognitieve arbeidsondersteuning

Tools die de werknemer visueel ondersteunen tijdens de opdracht.

Wat is cognitieve arbeidsondersteuning? 
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• Geslaagde implementatie (méér dan experiment)

• Volgende stappen:
• meer toepassingen & goede voorbeelden

• commerciële uitrol

• onderzoek starten naar effectiviteit ism KUL

CONCLUSIE: verder inzetten op de CAO!
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Maak een piramide met de bollenrijen
Elke laag een andere kleur 
U KRIJGT 2 MINUTEN.

DOE ZELF DE TEST!
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Maak een piramide met de bollenrijen
Elke laag een andere kleur 
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DOE ZELF DE TEST!
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END
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www.mariasteen.be



34


