
Ontwerp de toekomst: robotisering

Pleidooi voor nieuwsgierigheid



Om te beginnen, een kleine poll….
Ga naar: https://pollev.com/jetskeroetma813

Als ik u 20 jaar geleden had gevraagd of u een mobiele 
telefoon had, wat had u dan geantwoord?
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Wie had in 1931 gedacht…..

• Wat de impact van de introductie van de ’moderne stofzuiger’ zou zijn..?

• En hoe de stofzuiger zich binnen enkele decennia zou ontwikkelen…?
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De toekomst is vandaag….

Hoe robotsering onze wereld van werk verandert, ofwel een 
pleidooi voor nieuwsgierigheid

Ik wil 3 vragen met jullie verkennen…
Hoe robotisering onze manier van werken verandert

Wat dit vraagt van organisaties

Hoe pak ik het aan voor mijn organisatie? 
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1. Hoe robotisering onze manier van werken 
verandert
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Robotisering - een definitie

Repetitieve en gestandaardiseerde taken die tot nu toe werden 
uitgevoerd door medewerkers automatiseren we, zodat deze 

op dezelfde manier en in dezelfde systemen door een 
programma worden uitgevoerd.…



Dit is wat ‘robotisering’ vaak losmaakt….



Intussen wordt ons leven al voor een groot deel 
bepaald door algoritmen en robots…



En ontstaat er ruimte voor een andere benadering…



Er ontstaat een mismatch in werk… 

Frankrijk verwacht in 2020 een tekort aan 80.000 
werknemers in IT (gerelateerde) banen (Mc Kinsey, 2018)
Brits onderzoek (2016) liet zien dat 23 % van de Britten (12.6 
mln.) niet over basale digitale vaardigheden beschikt, terwijl 
90 % van de nieuwe banen deze vereisen (Mc Kinsey, 2018)
Hoewel de snelheid waarmee de arbeidsmarkt verandert 
onzeker is, is het duidelijk dat de banen die gaan ontstaan, 
niet dezelfde zijn als zij die gaan verdwijnen (OECD, 2018)
De helft van de werkenden zal de komende jaren 
geconfronteerd worden met veranderingen als gevolg van 
automatisering (OECD, 2018)



En een tekort aan passende profielen 

Voor 14% van de werkenden geldt dat hun taken over 15 
jaar geautomatiseerd zullen zijn

Voor nog eens 30% geldt dat hun takenpakket drastisch 
zal veranderen als gevolg van automatisering 

World Economic Forum (2018): tot 2022 worden 
wereldwijd 75 miljoen jobs overgenomen door 
machines, tegelijkertijd 133 miljoen nieuwe jobs 
ontstaan…



Vraag naar nieuwe en andere skills..

Automatisering versnelt een verschuiving in vereiste skills…

Digitale skills: zowel ‘basic’ (e.g. publishing, monitoring) 
als ‘gevorderde’ (e.g robot-engineering, data-intelligence)

Sociaal-emotionele skills (e.g. leiderschapsvaardigheden, 
adaptiviteit)

Hoog cognitieve skills (e.g. creativiteit, kritisch denken, 
besluitvorming)



Mensgebonden skills
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2. Wat vraagt dit van organisaties? 
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Shifting your mindset

Werk is niet langer het hebben van een baan, 
werk betekent onderdeel uitmaken van een 

groter en aan continue verandering 
onderhevig systeem



Wat vraagt dit van organisaties? 

1. Een echte skill-shift:  
Continue leren
Upskilling & reskilling



Wat vraagt dit van organisaties? 

2. Een cultuur waarin samenwerking vanzelfsprekend is; 
Dwars door functies, teams & hiërarchie heen 
Samen met robots/AI
Risico’s omarmen & experimenteren



Wat vraagt dit van organisaties? 

3. Een organisatie waarin flexibiliteit het uitgangspunt is
Meer flexibiliteit & autonomie 
Andere controlemechanismen
Andere contractvormen



Wat vraagt dit van organisaties? 

4. Een strategie die vernieuwing verwelkomt:
Digital by default
Nieuwe profielen
Creativiteit, nieuwsgierigheid, experimenteren…



Voorbeeld:
Samenwerking in de OK



3. Hoe pak ik het in mijn organisatie aan? 
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De praktijk: waar begin ik… ?

Investeer in een echte skill-shift: continu leren; 
Werk aan een cultuur van samenwerking; 
Bouw een organisatie waar flexibiliteit het uitgangspunt is;
Leun op een strategie die vernieuwing verwelkomt;



Onze leerprincipes…

Begin klein. Grootse transformaties beginnen klein, ook als het 
gaat om het aanleren van nieuwe vaardigheden of gewoonten  

Stap uit je comfortzone: Daar waar je uitgedaagd wordt om je 
grenzen te verleggen leer je je open te stellen voor nieuwe 
ervaringen

Integreer verandering zoveel mogelijk in het dagelijks werk: een 
veilige context om te leren

Durf te falen. Faciliteer een omgeving waar je kunt nieuwsgierig 
mag zijn, kunt experimenteren, falen en opnieuw beginnen; 



Een voorbeeld uit onze praktijk

Case: Help ons onze medewerkers bewust te worden van de impact 
van robotisering op henzelf, hun job en hun toekomst

Format: een workshop waarin de impact van robotiseringcentraal
staat:

Mix van profielen en achtergronden 
Zeer interactief: veel dialoog en (zelf)onderzoek
Concrete call to action: wat ga jij morgen doen



Ontdekken hoe je omgaat 
met deze veranderingen 

Bewustzijn creëren op het feit dat je 
rol/functie verandert

Verkennen hoe robotisering jouw 
manier van werken beïnvloedt; 

Onderzoeken welke stap jij morgen gaat
zetten om relevant te blijven

Een voorbeeld uit onze praktijk



Orgaan ontwerper? 

• Dialoog - over wat het wel & niet is en wat nog wel kan
• Nieuwsgierigheid prikkelen - buiten de kaders durven denken/kijken

Stratenbreier?

Een voorbeeld uit onze praktijk…

(HUBOT : Job agency for people and robots)*

VR fitness trainer?



“A horse can run faster than a human, and yet 
nobody claims that horses will make mankind 
obsolete. A man on a horse, or a man with a 

robot; this offers new opportunities…”
Stay curious! 



Bronnen onder meer… 

OECD, Transformative technologies and jobs of the future (Maart 2018)

McKinsey Global Institute workforce skills executive survey, (Maart 2018)

Prof. Dr. Marleen Huysman, KIN Center for Digital Innovation, a.o.: Robot 
verandert hoe mensen samenwerken (Augustus 2018)

Dr. Linda Gratton, London Business School, a.o.: The future is human 
(Januari 2019)

Nicolas van Zeebroeck, Solvay Brussels School of Economics & 
Management. a.o. Improving your digital intelligence (October 2017)

Next Nature Network - “Hubot, job agency for People & Robots”

Elements of AI, free online course

https://www.oecd.org/innovation/transformative-technologies-and-jobs-of-the-future.pdf
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured%20Insights/Future%20of%20Organizations/Skill%20shift%20Automation%20and%20the%20future%20of%20the%20workforce/MGI-Skill-Shift-Automation-and-future-of-the-workforce-May-2018.ashx
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/08/17/robot-verandert-hoe-mensen-samenwerken-a1613415
https://www.london.edu/faculty-and-research/lbsr/the-future-is-human
https://sloanreview.mit.edu/article/improving-your-digital-intelligence/
https://www.nextnature.net/projects/hubot/
https://www.elementsofai.com/


Over Ravie
We challenge the way you work….

Wij zijn Manja Jongsma & Jetske Roetman

Sinds 2012 werken wij samen in’/ Ravie

Samen hebben we ruim 40 jaar ervaring in transformaties waar 

‘tech touches the human’

We zijn actief in Nederland, België en Frankrijk

We werken samen met een netwerk van ervaren trainers,  

coaches en facilitators

Wij werken in het Nederlands, Frans en Engels

#robotisation #social innovation #digital transformation #work

coach #agile #NWoW #community building 
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Jetske Roetman
jetske@ravie.eu

Manja Jongsma
manja@ravie.eu

www.ravie.eu
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