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Beste expert,  

Vol enthousiasme zijn we begin oktober 2015 begonnen aan het CrossOver project met het visionai-

re thema: robotisering. Een thema wat volop kansen biedt maar ook vele vragen en soms weerstand 

oproept. Komende periode richten we ons onderzoek op de positieve kansen. Op welke manier 

kunnen robots het werk van monteurs verlichten?  

 

Het werk van een monteur is niet altijd even makkelijk. Geen enkele situatie is hetzelfde en het werk 

wat ze uitvoeren is soms gevaarlijk. Wist u dat 15-18% van de monteurs kans heeft op langdurige 

uitval door het werk wat ze uitvoeren? En dat een monteur gemiddeld 7,5 uur administratieve werk-

zaamheden per week verricht? Afgelopen periode onderzochten we welke werkzaamheden de mon-

teurs van diverse nutsbedrijven in Nederland ervaren als saai, zwaar en gevaarlijk. Daarnaast gaven 

ze antwoord op de vraag wat voor soort robot hun werk zou kunnen verlichten in de toekomst.   

 

In deze expertbrochure leest u onder andere hoe we ons hebben verdiept in het thema robotisering, 

vindt u de resultaten van de enquête en interviews met diverse experts die we hebben gesproken.  

 

Met uw inbreng tijdens de expertbijeenkomst hopen wij concrete oplossingsrichtingen te bedenken 

die we de komende periode uit zullen werken.  

 

Met vriendelijke groet, 

Team Robotisering: 

Josje Damsma, Liza van As, Anja Cornelissen en Rémon Helmond 

1 december 2015 



Toelichting bij cijfers 

 11% van de respondenten geeft 

aan regelmatig, vaak of altijd 

zijn werk saai te vinden. 

 Het uitvoeren van  

administratieve taken wordt als 

het meest saai ervaren gevolgd 

door het uitvoeren van  

inspecties.  

 Gemiddeld werkt een monteur 

7,5 uur aan administratie per 

week. 

 

‘Monteurs zijn gemiddeld 7,5 uur per week kwijt aan het afhandelen van administratie’ 

Resultaten enquête monteurs 
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Feiten over de respondenten 

 De enquête is uitgezet onder monteurs van 

diverse nutsbedrijven in Nederland. 

 In totaal hebben 153 monteurs de enquête 

ingevuld. 

 De gemiddelde leeftijd van de respondenten 

is 43,4 jaar variërend van 18 tot 65 jaar.  

 Gemiddeld werken de respondenten  17,4 

jaar als monteur. 

 97,4% van de respondenten werkt fulltime. 

Ervaren monteurs hun werk als saai? 



Toelichting bij de cijfers 

 Maar liefst 90% van de  

respondenten vind zijn werk 

wel eens fysiek zwaar.  

Hiervan geeft 12% aan dat 

zijn werk vaak fysiek zwaar is.  

 ’Handmatig graven’ word als 

meest fysiek zwaar ervaren  

gevolgd door het ‘tillen van 

kabels en leidingen’. 

Wat is een oorzaak van gevaarlijke situaties? 
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Welke taken worden als fysiek zwaar ervaren? 

Toelichting bij de cijfers 

 ‘In het donker werken’ wordt 

het meest genoemd als  

oorzaak voor gevaarlijke 

situaties, gevolgd door 

‘onjuiste gegevens’  en  

‘tijdsdruk’.  

‘82% van de monteurs geeft aan wel eens in een gevaarlijke situatie te zijn beland’ 

Wat is de oorzaak van gevaarlijke situaties in % Nooit Soms Regelmatig Vaak Altijd 

Tijdsdruk 28,7% 53,9% 11,2% 6,3% 0,0% 

Niet nakomen veiligheidsvoorschriften / werkin-
structies 

47,6% 43,4% 4,9% 3,5% 0,7% 

Onjuiste of onvolledige gegevens over kabels, leidin-
gen en afsluiters (b.v.: ligging, type, status) 

25,9% 51,8% 18,2% 3,5% 0,7% 

Het ontbreken van of slechte bekisting 61,5% 28,0% 7,0% 1,4% 2,1% 

Het ontbreken van of slechte afzetting 42,7% 47,6% 7,7% 2,1% 0,0% 

Werken met gevaarlijke materialen (b.v.: asbest, 
42,7% 44,8% 11,2% 1,4% 0,0% 

In het donker werken 25,2% 44,8% 23,8% 6,3% 0,0% 

Werken met kabels onder spanning of leidingen 
waar de druk nog op staat 

34,3% 49,0% 11,9% 4,2% 0,7% 



Robotisering in de media 

 

Werk van de monteur in de toekomst 

Tijdens de Trendnacht op 26 november j.l. in Tilburg werd stilgestaan bij de kansen die 

robotisering biedt, maar ook bij de vragen en weerstand die dit thema oproept. Over de 

toekomst van ons werk, onderwijs, onze gezondheidszorg, maar ook over ons mens-

zijn. Hoe gaan we om met de veranderingen die de robotisering van onze samenleving 

met zich meebrengt? Wat als robots het werk in verschillende sectoren overnemen? 

Hoe zorgen we dan voor werkgelegenheid? Wat wordt de impact van deze zelfdenken-

de en zelflerende apparatuur op de inrichting van onze steden en dorpen? In hoeverre 

kan een robot verantwoordelijk zijn als er iets misgaat? Robots werken straks niet al-

leen meer voor ons, maar ook mét ons. Onze technologische samenleving gaat een 

nieuwe fase in.  

 

Naast interessante lezingen van verschillende sprekers was er veel robot-inspiratie met 

films over robotics, een robot shop, een muziekprogramma, robotdemonstraties en een 

expositie. We hebben kennis gemaakt met de vriendelijk pratende Tinybots die demen-

terenden ondersteunen. Tech United demonstreerde een potje robotvoetbal en MAD 

emergent art center liet zien hoe laagdrempelig robottechnologie momenteel al is met 

haar “doe-het-zelf-robots” die aan de keukentafel gemaakt kunnen worden. 

In de enquête is aan de monteurs gevraagd hoe ze tegen robotisering aankijken en  

welke behoeftes zij hebben: 
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Trendnacht 2015 - Robots!  

 23% ziet robots in de toekomst het werk van monteurs helpen, 49% is het hier 

niet mee eens.  

 6% ziet robots het werk van een monteur overnemen in de toekomst, 79% is het 

hier niet mee eens. 



‘Ik geloof niet dat robots een monteur kunnen vervangen, wel dat ze het werk 
een stuk lichter, interessanter en veiliger maken.’  

In de analysefase is gesproken met HRM professionals Hans Huisman (Re-integratie 

adviseur bij Alliander) en Marijke Romme  (Senior medewerker HRM bij Brabant Wa-

ter).  

 

Uit deze gesprekken kwam onder andere naar voren dat fysieke klachten vaak voor-

komen bij monteurs. Oorzaken hiervan zijn: handmatig graven en een verkeerde hou-

ding tijdens het werk onder andere in de bus bij het verrichten van administratief 

werk. Maarliefst 15 tot 18% van de monteurs loopt het risico op langdurige uitval.  

In het verleden was bij Brabant Water de monteurstaak gesplitst. De grondwerker die 

met fysiek sterke kracht de graafwerkzaamheden handmatig uitvoerde en een mon-

teur die verantwoordelijk was voor het complexe (denk)werk. Doordat deze functies 

zijn samengevoegd wordt een grotere groep blootgesteld aan fysiek zwaar werk. 

Een ander belangrijk punt is dat het werk van monteurs soms als psychisch zwaar 

wordt ervaren. Reden is de grote hoeveelheid administratie en de steeds complexer 

wordende IT-oplossingen. Tevens moeten monteurs  langer doorwerken vanwege de 

verhoging van de pensioenleeftijd.  

 

Wij zijn ervan overtuigd dat robots kunnen zorgen dat de medewerker duurzaam 

inzetbaar blijft en de kwaliteit van werken verbeterd.  

Sim-ci is een jong bedrijf onder de paraplu van Alliander dat 

zich  o.a.  bezighoudt met onderzoek naar de simulatie van 

de kritische infrastructuur.  Er is een pilot project gestart om 

de kritische infrastructuur van Texel om te zetten naar een 

3D  Virtual reality model. Verder is het bedrijf bezig met het 

berekenen van  de impact van leidingbreuken en trends 

zoals: BIG Data en robotisering. 

Igor van Gemert is de oprichter en lead architect van Sim-ci. 

Hij is verder binnen Liandon (de engineering tak van Allian-

der) verantwoordelijk voor innovatie en hij is adviseur van 

de Europese commissie op het gebied van kritische Infra-

structuren. 

Tijdens ons gesprek gaf Igor een update over de techniek en 

ook zijn visie op robots en het werken van monteurs. “Het 

werk van een monteur is complex en vaak onvoorspelbaar. 

Dit maakt dat robots in de nabije toekomst de monteur niet 

zullen vervangen.  Wel zullen ze de monteur helpen bij werk-

zaamheden die als gevaarlijk, saai of  zwaar worden ervaren” 

“De techniek is vaak al aanwezig in de devices die we in ons 

dagelijks leven gebruiken”, verteld Igor enthousiast. In de 

smartphone zitten bijvoorbeeld componenten die kunnen 

meten of een leiding onder spanning staat of niet. Verder 

zijn we al redelijk ver op het gebied van spraakherkenning, 

kijk maar naar de Siri spraakrobot op Apple apparaten. 

 

Tijdens ons gesprek kwamen diverse robots naar voren die 

volgens Igor de monteurs kunnen helpen: 

Spraakrobot 

Monteurs geven  gesproken instructies en de robot zet het 

gesproken woord om naar geschreven tekst en/of voert deze 

taken uit. Concreet voorbeeld: Monteur zegt tegen de robot 

“Ik wil hier graven”. Op de achtergrond wordt automatisch 

een KLIC-melding (op basis van GPS locatie) aangemaakt  en 

monteur ontvangt een overzichtskaart van de leidingen. 

Hulprobot 

Deze robot is het graafmaatje van de monteur en is in staat 

om het handmatig graafwerk van de monteur over te ne-

men. De fysieke belasting van de monteur wordt hiermee 

gereduceerd.  

Identificatie robot 

Deze robot kan zonder dat 

er gegraven moet worden 

de monteur antwoord ge-

ven op vragen als:  Wat zit 

er in de grond? Van wie is 

deze leiding? Wat is de 

staat van de leiding, etc.  

 

 5 

Visie HRM op robots 

Interview met Igor van Gemert - Sim-ci 

Igor van Gemert—Sim-ci 



Tijdens de expertbijeenkomst gaan we met jullie op zoek naar concrete oplossingen. 

Met jullie input, expertise en ervaring hopen we meer inzicht te krijgen in de criteria 

waar robots aan moeten voldoen.  

Deelvragen: 

 Hoe wordt het werk van een monteur minder saai met behulp van een robot?  

Aan welke criteria moet een (administratie)robot voldoen? 

 Hoe wordt het werk van een monteur fysiek minder zwaar?  

Aan welke  criteria moet een (graaf)robot voldoen? 

 Hoe kan een robot het werk van monteurs minder gevaarlijk maken?  

Denk bijvoorbeeld aan een robot die assets lokaliseert. Aan welke criteria moet een 

(assets)robot voldoen? 

Brainstormsessie 
Ons team: 

 

Rémon Helmond - Brabant Water 

Liza van As - Alliander 

Anja Cornelissen - Kabelnoord 

Josje Damsma - Crossover 

 
De experts: 

 
Anneloes Waelpoel - Alliander 
Francesco Gentiluomo - Alliander 
Gijsbert Tijsseling - Alliander 
Hans Huisman - Alliander 
Igor van Gemert - Alliander  
Jan Hoeijmakers - Ziggo 
Jos Franssen - Brabant Water 
Marleen van der Velden - Brabant Water 
Raymond Coenders - Twence 
Stijn Boesewinkel - Brabant Water 

UW LOGO 


