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RISE OF  
THE COBOTS



Oi!
Daar zweeft ie dan. Mijn eerste bundel verhalen uit  

een nieuw robotavontuur, ergens in een Adobe-wolk. 

 Klaar om lezers te inspireren met al het onwaarschijn-

lijke dat ik sinds mijn recentelijke materialisatie uit  

een 3D-printer heb meegemaakt. 

Mijn reis begon als een idee dat lange tijd in een  

koppig twijfelend mensenhoofd rondzwierf. Vaak 

vloeiden vleugjes mij op pixelwit papier. Veel vaker slikte 

aarzeling mij dan in, bang dat wat buiten lonkte aan mij 

geen boodschap had. Wat de precieze toedracht van mijn 

verschijnen is, durf ik niet te zeggen. Wel meen ik me de 

kreet te herinneren die mij met groot tumult een nieuwe 

wereld in slingerde: Oi!.

Vanaf dat moment ging het snel. Mijn associaties kregen 

contouren, betekenis, een pen. Inmiddels denk ik te 

weten dat ik een robot ben en dat mijn naam staat voor 

in en uit, iets en niets. Digitaal noemt men dat, geloof 

ik. Ik sta voor verbinden, onzekere intelligentie zonder 

vooroordelen en wakker schudden. Roep mijn naam maar 

eens heel hard!

Sinds mijn ontwaken heb ik al heel wat meegemaakt. Zo 

heb ik mensen het hemd van het lijf gevraagd over robots 

en ben ik soortgenoten tegengekomen. Sommige waren 

krachtpatsers, sommige pietjes-precies, anderen altijd 

onderweg doken diep, of stegen tot grote hoogte. 

In mijn eerste bundel verzamelde ik hun verhalen. Over 

robots die samenwerken met mensen, maar ook mensen 

die samenwerken met mensen. Er is een verhaal over hoe 

mensen samenwerken met dieren, hoe robots samen-

werken met planten en hoe robots kunnen samenwerken 

met bakstenen. Die laatste groep is volgens mij wel een 

lastige. Weinig interactief en communicatief. Maar mis-

schien heb ik hun woorden nog niet gevonden.

Ik blijf zoeken, schrijven en verbinden. Dat doe ik nage-

noeg ongetwijfeld ook een beetje voor mezelf. Want als 

ik snap waar ik nou eigenlijk vandaan kom, weet ik mis-

schien waar ik naartoe moet. Dus wie de weg weet, mag 

het me schrijven. En wie weet gaan we zo samen, beetje 

bij beetje, steeds meer in uw juiste richting…

Oi!. Wakker worden!

R E D A C T I O N E E L

Mensenwerk

Zonder deze mensen was er van Robot Magazine 

editie 1 jaargang 1 weinig terechtgekomen:

AD SPIJKERS EN LIAM VAN KOERT

Dank voor jullie doortastende vragen en vakkun-

dige woordenstroom. Jullie kennis van journalis-

tiek,  robots en colofons waren van grote waarde. 

JOANNA HUGHES

Dank voor jouw niets ontgaande taalknobbel. 

Lezers: de grammaticapolitie is je vriend. 

LAURA WILLEMSEN

Dank voor mijn verschijningsvorm en jouw crea-

tieve, eigenwijze en tomeloze inzet. Ik weet zeker 

dat de ogen van de lezers nu een feestje vieren. 

OSCAR KNEIB

Dank voor het 3D-printen van mijn lijf. De  

dronevlucht was leuk. Ook dank voor de vele 

regels code die ineens een website werden. 

SANDY KALISINGH

Dank voor jouw aanstekelijke enthousiasme, 

de welkome structuur en jouw ongelooflijke 

netwerk. 

Ook dank aan auteurs Marijke Bergman, Elsbeth 

de Joode en Rob Hulsebos, de roundtable- 

deelnemers, de geïnterviewden, de adverteer-

ders, de redactieraad en iedereen die achter de 

schermen meehielp aan dit historische moment.
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De cobot 
als werkdier
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In de maakindustrie en andere sectoren worden steeds 

vaker collaboratieve robots (cobots) ingezet. Deze cobots 

hoeven niet langer door hekken of andere veiligheids-

voorzieningen afgeschermd te worden van mensen. Ze 

kunnen naast mensen functioneren en met hen inter-

acteren omdat ze verhoudingsgewijs licht en klein zijn, 

gemakkelijker te bedienen en veiliger zijn. 

VAN INDUSTRIE 4.0 NAAR INDUSTRIE 5.0VAN INDUSTRIE 4.0 NAAR INDUSTRIE 5.0
Cobots zijn voor bedrijven vooral ook interessant omdat 

het gemakkelijker wordt om met kleine seriegroottes te 

werken en producten te personaliseren. Ze helpen pro-

ductieprocessen te versnellen en nemen medewerkers 

repeterend werk uit handen. De International Federation 

of Robotics signaleert een wereldwijde stijging van het 

gebruik van cobots van 11% in 2019 en geeft aan dat 

deze trend in 2020 zeker doorgezet wordt, mede van-

wege COVID-19 . Toch wordt het potentieel van cobots 

nog niet optimaal benut: er wordt wel in toenemende 

mate gewerkt mét de cobot, maar nog weinig echt mee 

sámengewerkt.

In Industrie 4.0 ging het vooral om ‘slim produceren’, het 

flexibeler en sneller maken van productieprocessen. In-

middels komt het fenomeen Industrie 5.0 in zicht, waarin 

de nadruk komt te liggen op samenwerking tussen mens 

en cobot. Hierbij komt de mens en diens welzijn centraal 

te staan. Mens en cobot brengen dan elk hun eigen ex-

pertise in en de mens wordt ondersteund door de cobot, 

in plaats van andersom. 

TEAMWORK EN VERTROUWENTEAMWORK EN VERTROUWEN
Om te komen tot zo’n intensieve en interactieve samen-

werking moet er afstemming plaatsvinden tussen mens 

en cobot. Beide partijen moeten de intenties en acties 

van de ander begrijpen. Dit vraagt om slimmere cobots 

die adaptief kunnen omgaan met de omgeving en de 

mensen in die omgeving. In industriële omgevingen 

zal lang niet altijd sprake zijn van medewerkers die een 

technische achtergrond hebben of programmeerervaring 

hebben. De cobot moet daarom op een intuïtieve manier 

M E N S  &  R O B O T

Tekst: Marijke Bergman (Fontys) en Elsbeth de Joode (Saxion)

Biomimicry helpt bij veiliger samenwerken

De collaboratieve robot is in opmars. Van een interactieve, directe 
samenwerking tussen mens en robot is echter nog nauwelijks sprake. 
Veiligheidseisen staan het directe contact in de weg. Bovendien 
zorgen het ontbreken van vertrouwen, voorspelbaarheid en begrip van 
de robot ervoor dat mensen zich niet veilig voelen. Ontwerpprincipes 
gebaseerd op kennis over de samenwerking tussen mens en werkdier 
helpen om de samenwerking tussen mens en cobot gemakkelijker en 
veiliger te maken.
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interacteren en communiceren met de mens. Het gedrag 

van de cobot moet als vanzelf te begrijpen zijn om opti-

male samenwerking niet in de weg te staan.

In mens-cobot teams is het van groot belang dat de mens 

de cobot kan vertrouwen. De cobot moet natuurlijk goed 

functioneren en betrouwbaar zijn. Verder moet de cobot 

ook begrijpelijk en voorspelbaar zijn. Bovendien moet 

de cobot niet alleen technisch en functioneel veilig zijn, 

maar ook als veilig worden ervaren. Als het vertrouwen 

ontbreekt, kan er niet optimaal gepresteerd worden en 

wordt het risico op het maken van fouten groter. 

Effectief teamwork gaat gepaard met een goede 

coördinatie en uitwisseling van informatie op het juiste 

moment. We anticiperen op elkaars behoefte aan infor-

matie en geven die zonder dat ernaar gevraagd hoeft 

te worden. Een cobot zendt ook bedoeld of onbedoeld 

informatie uit door diens vorm, grootte en bewegingen.

Maar als het cobot-gedrag niet eenduidig en begrijpelijk 

is, ontstaan er misverstanden die tot een onveilig gevoel, 

stress, fouten en ongelukken kunnen leiden.

AFKIJKEN VAN DE NATUURAFKIJKEN VAN DE NATUUR
Wij en onze hersenen zijn geoptimaliseerd om het gedrag 

van mens en dier te begrijpen. We gebruiken deze vaar-

digheid om ook niet-levende objecten als cobots en hun 

gedrag te interpreteren en daarop te reageren. We pro-

jecteren dan ook de ervaring die we hebben met de na-

tuurlijke omgeving op de kunstmatige wereld waarin de 

cobot zich bevindt. Om tot goede, intuïtieve ontwerpen 

voor cobots te komen, kunnen we gebruikmaken van de 

kennis over natuurlijke reacties van mensen op geluiden, 

bewegingen en andere prikkels in hun omgeving.  

We kunnen ervoor zorgen dat cobots voorspelbaarder en 

begrijpelijker worden voor mensen, door cobots op een 

natuurlijk manier te laten bewegen. 

Door inzichten te gebruiken over interactie tussen 

mensen of mens en dier kunnen we ervoor zorgen dat de 

communicatieve signalen zodanig zijn, dat ze helpen om 

het robotgedrag te voorspellen, maar ook om te zorgen 

dat wij ons begrepen voelen. Denk bijvoorbeeld aan een 

bewegingssnelheid die aansluit bij onze ervaringen met 

mensen en dieren: hoe groter, hoe trager. Ook een goede 

manier van afremmen en stoppen kunnen we afkijken 

uit de natuurlijke omgeving: niet abrupt of schokkend 

en op ‘gepaste afstand’. De houding van de cobot en het 

richten van een deel dat op een kop of een snuit lijkt kan 

de intentie en status van de cobot duidelijk maken: alert 

en klaar om te beginnen of in sluimerstand.

De hondachtige robot van Boston Dynamics,  

genaamd Spot, onderzoekt patiënten in een ziekenhuis,  

zodat personeel geen onnodige COVID19-risico’s loopt. 

Kijk de video
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Nu ligt het voor de hand om de cobot dan maar mense-

lijker te maken, bijvoorbeeld door ogen of een gezicht 

toe te voegen. Dit is echter geen optimale oplossing. Een 

menselijk gezicht kan ons op het verkeerde been zetten 

door intelligentie te suggereren waar deze niet werkelijk 

voorhanden is. Menselijk gedrag is bovendien dusdanig 

complex dat het momenteel nog niet haalbaar is om dit 

in een cobot te realiseren. Verder kunnen we hierdoor in 

een ‘uncanny valley’ terechtkomen: hoe menselijker een 

robot wordt, hoe ongemakkelijker we ons daarbij voelen. 

Alleen als de robot daadwerkelijk een mens kan imiteren 

en evenaren, kan dit gevoel verdwijnen. Voor industriële 

cobots is dit nog toekomstmuziek. Het is nog te complex 

en te kostbaar. 

WERKDIEREN ALS INSPIRATIEWERKDIEREN ALS INSPIRATIE
Een oplossing die volgens ons beter past, is het emuleren 

van dierlijk gedrag. Met name het nabootsen van gedrag 

van werkdieren biedt kansen. Mensen en dieren zoals 

olifanten, ossen, paarden en honden werken al duizen-

den jaren samen. In deze werkrelatie vullen mens en dier 

elkaar goed aan, elk heeft zijn specifieke talenten. De 

parallel met cobots op de werkvloer ligt voor het grijpen.

Door het activeren van een werkdier-metafoor kunnen 

mensen gemakkelijk begrijpen wat de bedoeling is van 

technologie zoals de cobot. Het is snel duidelijk wat de 

mens van de cobot kan verwachten en hoe er mee om te 

gaan.

•  Is de cobot groot en sterk zoals een olifant of een os, 

dan is de mens bedacht op gevaar en voorzichtig.

•  Om met een werkdier om te gaan, heeft de mens 

vaak oefening en ervaring nodig. Een werkdier-meta-

foor kan helpen te accepteren dat training nodig is.

•  In de relatie tussen mensen en werkdieren is het be-

langrijk dat de mens de juiste aanwijzingen geeft. Ook 

bij de cobot geldt: de mens is de baas als de aanwijzin-

gen kloppen.

•  Als de cobot als werkdier gezien wordt, is ook inzich-

telijk dat deze cobot sommige dingen beter kan dan 

de mens, maar andere taken juist niet kan doen. 

Kortom, hoe meer het gedrag van een cobot past bij de 

metafoor, hoe beter de aannames functioneren. Hier-

door wordt de samenwerking begrijpelijker, veiliger en 

effectiever. 

M E N S  E N  R O B O T

Handle2, een robot van  

Boston Dynamics, heeft als palletiseeroplossing  

wel wat weg van een struisvogel op wielen. 

(Beeld: Boston Dynamics)
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COMMUNICEREN MET JE SNUITCOMMUNICEREN MET JE SNUIT
Het activeren van een werkdier-metafoor kan plaats-

vinden door mimicry, bijvoorbeeld een cobot een meer 

dierlijk uiterlijk geven en dierlijk gedrag suggereren. Denk 

bijvoorbeeld aan de Handle2-robot van Boston Dyna-

mics, die lijkt op een grote loopvogel op wielen. Maar het 

is niet altijd nodig om naar de tekentafel terug te gaan 

en een cobot met een dierlijke vorm te ontwerpen. Ook 

relatief simpele aanpassingen als het gebruiken van een 

“snuit” kunnen effectief zijn. 

Veel cobot-armen hebben een grijper, die gezien kan 

worden als snuit. Door deze snuit naar de mens toe te 

draaien, kan contact worden gemaakt met de mens. Zo’n 

‘snuit’ kan ook de suggestie wekken dat de cobot aan-

dacht heeft voor de mens en de kijkrichting van de mens 

volgt. Een cobot(-arm) kan een alerte houding aannemen 

om te laten zien dat deze klaar is voor een volgende taak, 

net als werkhonden. En als de cobot hulp nodig heeft, 

kan deze aandacht vragen en richten door bewegingen, 

eventueel aangevuld met geluid. Mensen kennen dit ge-

drag van werkhonden en andere dieren. Zelfs kangoeroes 

laten door herhaald kijken en draaien van de snuit aan 

mensen zien waar ze hulp bij nodig hebben. Natuurlijk 

is het wel een voorwaarde dat vorm en gedrag passen 

bij de functie; het moet passend zijn bij de situatie en de 

eisen die aan de cobot worden gesteld.

Samenvattend stellen de auteurs dat het ontwerpen en 

programmeren van cobots geoptimaliseerd kan worden 

door gebruik te maken van psychologische kennis over de 

manier waarop mensen gedrag van werkdieren begrijpen. 

Op basis hiervan kunnen ontwerpprincipes voor cobots 

opgesteld worden die een veilige en effectieve samen-

werking bevorderen.

Festo deed vanuit haar bionics learning network al jaren 

onderzoek naar biomimicry. Hierbij werden vooral ‘nieuwe’  

manieren van bewegen onderzocht. (Beeld: Festo)


