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Deelnemende universiteiten

Ook dit jaar openden de universiteiten hun 
deuren voor allerlei activiteiten rond het Weekend 
van de Wetenschap, op 4 en 5 oktober. Dit jaar 
is gekozen voor het thema ‘Robotica’. Robots 
zijn natuurlijk allang geen onbekend verschijnsel 
meer. Zij zijn onmisbare en buitengewoon effi-
ciënt opererende onderdelen van het productie-
proces in tal van bedrijven en instellingen. Maar 
de robots rukken steeds verder op. Zij nemen al-
lerlei zeer ingewikkelde taken over, bijvoorbeeld 
bij precisieoperaties in de gezondheidszorg. Ook 
in normale huis-tuin-en-keukensituaties worden 
steeds meer taken door robots overgenomen.
De steeds zichtbaarder aanwezigheid van 
robots roept allerlei vragen op, die heel veel 

wetenschapsgebieden beslaan. Hoe ver reikt de 
technologie? Tot op welk niveau mag een robot 
taken van de mens overnemen? Wie is verant-
woordelijk voor eventuele schade die een robot 
toebrengt? Kan de robot intelligenter worden dan 
de mens? En onlangs liet minister Asscher in 
een opinieartikel weten dat de ‘robotisering’ tot 
banenverlies zal gaan leiden en dat arbeidsmarkt 
en onderwijs zich daarop moeten voorbereiden. 
Alle reden dus om de ‘U-Meets’ dit jaar in het tek-
en van de robots te zetten. En het was de moeite 
waard, zoals dit magazine laat zien.

Karl Dittrich,
voorzitter VSNU
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Tussen 24 september en 4 oktober, rond het Weekend van de Wetenschap, gooiden universiteiten 
hun deuren voor iedereen open om mee te denken hoe robotica onze samenleving kan helpen. 
Het thema staat centraal in het jaarlijkse publieksdebat ‘U-Meet’, waar iedere belangstellende 
voor is uitgenodigd.

We kennen robots als machines die werken in een fabriek. Ze doen vaak zwaar of gevaarlijk werk dat 
de mens liever niet doet. Ze kunnen snel en nauwkeurig werken en zijn daarmee soms efficiënter dan 
mensen. Robots kunnen steeds meer, zij komen ons leven binnen. Zij kunnen ons helpen in de zorg 
en in huis. Ze beschermen ons ook en kunnen zelfs voor ons vechten. De komst van de robots in de 
samenleving roept vragen op. Willen we dat een robot ons verzorgt of is dit voorbehouden aan mensen? 
Wat gebeurt er als een robot schade aanbrengt, wie is hier dan verantwoordelijk voor? Hoe betrouwbaar 
is een robot eigenlijk en wat zijn de grenzen van de huidige technologie? Wordt een robot intelligenter 
dan de mens? Vormt hij een bedreiging of betekent hij vooruitgang?

Reden voor de Nederlandse universiteiten om hun jaarlijkse publieksdebat ‘U-Meet’ het thema ‘Robotica’ 
mee te geven. In de aanloop naar en rondom het Weekend van de Wetenschap (4 en 5 oktober) von-
den de ‘U-Meets’ plaats in vrijwel alle universiteitssteden. U-Meet is een ontmoeting van maatschappij, 
politiek en wetenschap.

Op welke manier kan wetenschappelijk onderzoek een antwoord geven op maatschappelijke vraagstuk-
ken, waarmee de politiek haar voordeel zou kunnen doen?
Dat is het uitgangspunt van de U-Meets. Het thema is door de universiteiten van verschillende kanten 
bekeken. Zo heeft het deelthema robotica in de zorg zowel juridische, ethische als technische kanten. 
Maar ook de effecten op de arbeidsmarkt werden bediscussieerd en er werd gebrainstormd om innova- 
tieve ideeën boven tafel te krijgen.

In dit magazine vindt u de bundeling van deze U-Meets. Op maandag 6 oktober is dit aangeboden aan 
staatssecretaris Sander Dekker. 

Meer informatie is te vinden op www.vsnu.nl/umeet en via #UMeet.

http://www.vsnu.nl/umeet
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@Shingrid
Uiteraard kent een  
robotica-evenement  
ook een gepast  
welkom. #UMeet  
@Umeetscience

U-Meet tweets

@Joyce_Larue
DKE chair Gerhard Weiss teaches us about  
the evolution of robots #UMeet #WvdW  
#UMeetmaastricht @MaastrichtU

@OU_Nederland
Vraag? Welke kenmerken moet een robot 
hebben om in de zorg toepasbaar te zijn? Ant-
woord nu op   http://portal.ou.nl/web/master-
class-psy-021014/live-sessie … #ounl #umeet

@wtbtue 
Intelligente robots in het huishouden binnen 5 
jaar? Ja, zegt het panel. Maar ingewikkelde  
taken, dat gaat veel langer duren... #Umeet

@izuidam 
Help, de robots komen! Robots in de zorg @
lux-Nijmegen #Umeet laat zien hoe ingewikkeld 
de mens is

@sanderhermsen 
SleepCare insomnia treatment. http://www.think-
mind.org/index.php?view=article&articleid=cogni-
tive_2014_1_10_40025 … … But does it work? A 
lot of possibilities to cheat #sgLunch

@CarelvanSanten 
Bij U-Meet word ik keurig door een robot  
welkom geheten. Geweldig! #KvK_Oost 
#smartCre8 #u_meet

@deVSNU 
Help de robots komen! Of moet de vlag uit?
Praat mee met maatschappij, politiek en weten-
schap http://bit.ly/ZBFU3n  #UMeet #WvdW

@Wetenschap_NL 
Het #Weekend van de #Wetenschap is begon-
nen, veel plezier! Mocht je nog niets gepland 
hebben, kijk dan op http://bit.ly/1jLr6pz  #wvdw

@nightuni 
What a night! Thank you for making #nightuni 
awesome! #TilburgU #uvt

https://twitter.com/Shingrid/status/517699369836240896
https://twitter.com/Shingrid/status/517699369836240896
https://twitter.com/Umeetscience/status/386140042512842752
https://twitter.com/Joyce_Larue/status/518095625166942209
https://twitter.com/OU_Nederland/status/517614125313445889
https://twitter.com/Joyce_Larue/status/518095625166942209
https://twitter.com/wtbtue/status/517032390288748544
https://twitter.com/sanderhermsen/status/514745413304602624
https://twitter.com/CarelvanSanten/status/517722710466916352
https://twitter.com/CarelvanSanten/status/517722710466916352
https://twitter.com/deVSNU/status/514013815063969792
https://twitter.com/Wetenschap_NL/status/518281317302407168
https://twitter.com/nightuni/status/517485150834544640
https://twitter.com/nightuni/status/517485150834544640
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U-Meet Universiteit Utrecht, 24 september - ‘Sneller dan ik hebben kan’  

Robotica? Prima! Maar niet té intiem graag…

Technologische innovaties komen steeds 
dichterbij. We maken er volop gebruik van; 
gadgets, apps en robots zijn niet meer weg 
te denken uit ons bestaan. Maar niet altijd is 
duidelijk of we er wel beter, sterker, gezonder 
of gelukkiger van worden. Brengen die inno-
vaties ons niet in een ‘wilde westen’, zonder 
wetten, regels of gebruiksaanwijzingen? Gaat 
de vernieuwing sneller dan we aankunnen? 
Onder de noemer ‘Sneller dan ik hebben kan’ 
ging de Universiteit Utrecht op zoek naar de 
antwoorden.

Seks met een robot. Uit onderzoek blijkt dat één 
op de zes mensen dat nog niet eens zo’n gek 
idee vindt. Het zou je seksleven kunnen ver-
beteren, dus waarom ook niet? Toch is er een 
keerzijde. Een robot kan de gewenste han-
delingen verrichten, maar verliezen we met een 
dergelijke mechanisering van de liefde niet een 
substantieel deel van de romantiek die exclusief 
aan mensen is voorbehouden? 

Ooit waren de grondstoffen van de industriële 
revolutie wol, steenkool en ijzererts, maar nu 

Foto: Thomas Hawk / flickr.com

vormen wij zelf de grondstof van een technolo-
gische revolutie: ons lichaam, onze gedachten, 
gevoelens, voorkeuren, gesprekken, en de plek 
waar wij ons bevinden vormen het materiaal 
waarmee sensoren, robotica, computerbrillen en 
smartphones aan de gang gaan. 

Technomensen 
Een app die je helpt te stoppen met roken of 
beter te slapen… prima. De Da Vinci-operatie- 
robot inzetten in de strijd tegen kanker… vooral 
doen! Games gebruiken in de behandeling van 
psychoses… niks mis mee! Maar, aldus de in-
leiders, het is van belang om je bij zaken als be-
minnen, opvoeden, verzorgen en doden steeds 
af te vragen of we dit aan technologie kunnen

Dr. ir. Robbert-Jan Beun onderzoekt de  
wisselwerking tussen mens en techniek. 
Bepaalt je slaap-app of bepaal jij of het 
bedtijd is? 
 
Hij is universitair docent aan de Universiteit 
Utrecht en houdt zich bezig met Interactie 
Technologie. In zijn onderzoek focust hij zich 
op intelligente en sociale interfaces, digitale 
hulp en communicatie met technologie.  
Op dit moment ontwikkelt hij in samen- 
werking met de Technische Universiteit Delft 
de slaap-app ‘Sleepcare’. 
 
Bekijk hier de lezing.

Wie bepaalt of het bedtijd is?

https://www.ikgalekkerslapen.nl/
http://www.sg.uu.nl/opnames/sneller-dan-ik-hebben-kan/heft-in-eigen-hand
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U-Meet lunchlezingen

Vanwege de complexiteit van de vraagstukken 
heeft Utrecht ervoor gekozen de U-Meet niet 
te gieten in de vorm van één wetenschaps-
manifestatie tijdens of rondom het Weekend 
van de Wetenschap, maar er een hele cyclus 
aan te spenderen. 
In de maanden september en oktober organ-
iseerde Studium Generale, in samenwerking 
met de universitaire communicatie-afdeling, 
wekelijks een lunchlezing met aansluitend een 
thematisch debat. Per keer volgden ongeveer 
150 belangstellenden de lezingen, die online 
zijn gezet en op die manier nog extra mensen 
hebben bereikt. Onder meer prof. dr. Frank 
Miedema (Raad van Bestuur van het UMC 
Utrecht en bekend van het manifest ‘Science 
in Transition’), dr. ir. Robbert Jan Beun (in-
teractietechnoloog), dr. Floor Scheepers  
(psychiater) en prof. dr. ir. Peter-Paul  
Verbeek (filosoof) namen aan het Utrechtse 
programma deel.

Kijk voor het volledige programma van de 
U-Meet lunchlezingen, met blogs en video- 
opnames op:
http://www.sg.uu.nl/programma/najaar-2014/
sneller-dan-ik-hebben-kan

overlaten, of dat het wel degelijk monopolies van 
de mens zouden moeten zijn. We moeten ervoor 
waken niet ongemerkt te verworden tot techno- 
mensen of cyborgs. Dàt we cyborgs worden kun- 
nen we maar beter aanvaarden, maar dat bete- 
kent nog geen blinde omarming.

Maatschappelijk debat
We zouden, zo is de conclusie uit het Utrechtse 
programma, de eventuele nadelen en problemen 
die nieuwe technieken met zich mee kunnen  
brengen, van tevoren moeten inschatten en er 
rekening mee houden. Er is een maatschappe- 
lijk debat nodig over politieke en sociale regels 
die gewenst zijn om de innovaties niet op hol te 
laten slaan. Proactief stelregels formuleren over 
privacy, over menselijke waardigheid en wat wel 
‘menselijke duurzaamheid’ wordt genoemd, daar  
gaat het om: welke menselijke aspecten willen  
we koste wat het kost behouden in plaats van  
ze uit te besteden aan machines?

Technologische innovaties… prima, maar niet té 
intiem graag! Een app of game is geen vervanging 
van een therapeut of arts, een avatar kan niet de 
plek innemen van een liefje van vlees en bloed. 
Laten we dus vooral ook kritisch blijven en steeds 
het debat aangaan over waar de grenzen liggen of 
zouden moeten liggen tussen mens en machine, 
aldus de uitkomst van de Utrechtse U-Meet 2014.

http://www.sg.uu.nl/programma/najaar-2014/sneller-dan-ik-hebben-kan
http://www.sg.uu.nl/programma/najaar-2014/sneller-dan-ik-hebben-kan
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De zorg staat door de toenemende vergrij- 
zing, slinkende budgetten en steeds grotere 
mogelijkheden onder druk. Is robotica een 
deel van de oplossing? En zo ja, moeten we 
dat willen? Drie experts van de Radboud Uni-
versiteit gaven een kijkje in de toekomst en 
bespraken de haken en ogen.

De voordelen van robotica in de zorg liggen voor 
de hand. Het ontlast drukbezet zorgpersoneel en 
kan een oplossing zijn voor de almaar groeiende 
zorgvraag. De Radboud Universiteit en het Rad-
boudumc toonden tijdens een discussieavond in 
het Nijmeegse theater LUX dat er ook nu al volop 
mogelijkheden zijn. Van de knuffelzeehond Paro, 
die eenzame bejaarden als ‘huisdier’ gezelschap 
kan houden, tot de robot als fitnessinstructeur. 

Niet òf, maar wanneer
“Het is niet de vraag òf we meer robots in de zorg 
gaan zien, maar hoe, wanneer en waar precies”, 
stelde Pim Haselager, docent Kunstmatige 
intelligentie aan de Radboud Universiteit. Er 
zijn verschillende soorten robots, verschillende 
manieren waarop ze ingezet kunnen worden, en 
verschillende groepen mensen die robots zullen 
gaan gebruiken. De discussie over de gevolgen 
van robots in de zorg moet zich dus richten op 
concrete gevallen Lucien Engelen, directeur van 
het Radboud Reshape Centre vindt veel van 
de hedendaagse technologieën in de zorg nog 
geen robots. “Vaak zijn het hulpmiddelen die het 
werk van een zorgverlener weliswaar makkelijker 
maken, maar nog steeds aangestuurd moeten 
worden door een persoon. Vaak gaat het om re-
mote healthcare. Het wordt pas echt interessant 
als apparaten zelf denken en handelen.” Dat is 
volgens Engelen een kwestie van tijd. 
De robots zoals Engelen ze in de gezondheids- 
zorg graag ziet, hebben geen armen en benen. 
Soms zijn ze zo klein dat ze met het blote oog 
nauwelijks te zien zijn. “In de toekomst krijgen we 
kleine nanobots die in onze bloedvaten de troep 
op komen ruimen. Die werken geheel zelfstandig

Robots in de zorg  
niet zonder zorg
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‘Het begin is gemaakt’

Er zijn al sociale robots die, op basis van een softwareprogramma, de zes basisemoties van een 
mens tot op zekere hoogte kunnen herkennen en daar vervolgens op kunnen inspelen. Khiet Truong 
(Human Robot Interaction, Radboud Universiteit): “Het statistisch model van deze software is gevoed 
met data van de toonhoogte en luidheid van de stem en gezichtsuitdrukkingen die horen bij de zes 
basisemoties.” De technologie staat nog in de kinderschoenen. Truong durft niet te voorspellen of een 
robot ooit de gemoedstoestand van een mens volledig kan inschatten. Daarvoor zijn de verschillen 
ertussen te genuanceerd. Er is veel overlap. “Maar,” zegt ze, “het begin is gemaakt en de techniek 
ontwikkelt zich snel – dus...”

- ‘Opmars niet een kwestie van òf, maar van wanneer’ 

en zullen iets gaan doen wat nu nog niet kan. 
Daar zal de échte winst te behalen zijn.”

Ethische kanttekening
Volgens Khiet Truong, onderzoekster Human 
Robot Interaction aan de Radboud Universiteit, is  
robottechnologie een manier om aan ‘de vraag’ 
van ouderen te voldoen. Zorgrobotica kan niet al-
leen ingezet worden als hulpmiddel bij revalidatie 
of het uitvoeren van huishoudelijke taken, robots 
kunnen ook een positief effect hebben op de 
mentale toestand van ouderen, verwacht zij. Met 
name in social robotics kunnen er stappen gezet 
worden in het beter begrijpen van menselijk 
affectieve en sociale intelligentie. 
Een mogelijke kanttekening is ethisch van aard. 
In hoeverre is het gewenst dat we mensen het 
gevoel geven dat de robot meeleeft en dat de 

robot emoties kan aanvoelen? Want een robot 
voelt natuurlijk niet echt mee en heeft ook geen 
echte gevoelens - hij blijft ‘mechanisch’. ‘Fop-
pen’ we (relatief kwetsbare) mensen niet een 
beetje? 

Geen overdreven verwachtingen
Haselager temperde de verwachtingen met 
betrekking tot sociale robots. “Het blijven robots; 
ze hebben geen gevoel, geen emotie en geen 
gezond verstand.” Sommige mensen zullen 
misschien baat hebben bij een sociale robot, 
stelde hij. “Hoe beperkt ook, een eenzame be-
jaarde heeft meer interactie met een robot dan 
met een televisie.” Maar hij waarschuwde voor 
overdreven verwachtingen. “We moeten ervoor 
waken dat economische belangen de kwalita- 
tieve invulling van zorg niet gaat overheersen.”
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Op de dag dat de Nederlandse media volop 
aandacht had voor de uitspraken van Lode- 
wijk Asscher over de rol van robots in de 
toekomst, bracht de Technische Universiteit 
Eindhoven studenten, onderzoekers en be- 
drijfsleven samen tijdens een publieksdebat 
om te discussiëren over diezelfde toekomst 
met robots. Onderwerp: Rise of the robot, 
who is going to be in control? Ofwel: vormt 
robotica een bedreiging of een vooruitgang?

Als inspiratie voor alle deelnemers aan het debat 
werd de internetdocumentaire Humans need not 
apply getoond. Daar waar deze documentaire 
stelt dat 45 procent van de beroepsbevolking 
vervangen zal worden door robots, hadden de 
deskundigen een heel andere mening. De panel- 
leden waren eensgezind in hun mening: robots 
vormen geen gevaar, eerder een kans. 

Nieuwe banen
Natuurlijk zullen er banen verdwijnen, maar daar-
voor komen andere banen in de plaats. Volgens 

Wat gaan we straks doen met alle extra vrije tijd?
Marieke Blom zorgt de inzet van robots juist ook 
voor nieuwe banen. “Niet alleen voor mensen 
die robots bedenken, maar ook voor installateurs 
en monteurs.” Er zullen bovendien altijd mensen 
nodig zijn, zeker in de nabije toekomst en al 
helemaal voor taken waarbij sociale interactie 
noodzakelijk is. Een robot kan op korte termijn 
misschien eenvoudige basistaken in de zorg, het 
huishouden en het dagelijkse leven overnemen, 
maar het gaat zeker nog enkele tientallen jaren 
duren voordat ze ook ingewikkelde werkzaam-
heden van ons kunnen overnemen.

Extra vrije tijd
Zowel publiek als deskundigen waren het met 
elkaar eens dat de toenemende invloed van 
automatisering en robots gevolgen hebben voor 
de wereldeconomie. Maar dit levert ook kansen 
en mogelijkheden op. Is het straks nog wel nodig 
om een baan te hebben om rond te komen? Wat 
gaan we doen met alle extra vrije tijd die we door 
de inzet van robots gaan krijgen? Veel vragen 
waarmee de deskundigen en het publiek worstel-

http://nos.nl/artikel/704110-asscher-robots-pikken-banen-in.html
http://nos.nl/artikel/704110-asscher-robots-pikken-banen-in.html
http://youtu.be/7Pq-S557XQU
http://youtu.be/7Pq-S557XQU
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Eén discussie, vijf deskundigen

Aan de paneldiscussie Rise of the robot, who 
is going to be in control? deden de volgende 
deskundigen mee:

• Maarten Steinbuch, Professor Control  
Systems Technology aan de TU Eindhoven

• Marieke Blom, Hoofdeconoom bij ING
• Ton Peijnenburg, Program Manager  

Advanced Technology bij VDL-ETG
• Gert Jan Gelderblom, Program Manager 

Care Robotics bij het Expertisecentrum  
voor Innovatieve Zorg en Technologie

• Eric Postma, Professor Articifial Intelli-
gence aan de Tilburg University

Foto’s: Bart van Overbeeke.

den, maar waar we nu nog geen antwoord op 
weten.

Prijs vs productiviteit
Wat we wel weten is dat wij, als mensen, zelf 
nog steeds invloed hebben op de rol van ro-
bots in de toekomst. Ton Peijnenburg: “Wij zijn 
immers degene die robots ontwikkelen. Robots 
verschijnen ook niet zomaar. 
Wij signaleren een probleem, 
een behoefte, en als techniek 
de oplossing kan zijn dan zou 

een robot inderdaad een menselijke taak over 
kunnen nemen.” 
De afweging die hierbij constant gemaakt wordt 
is prijs versus productiviteit. Natuurlijk willen we 
dat ons werk lichter en eenvoudiger wordt, maar 
als een geautomatiseerde oplossing nog te duur 
is of nog te weinig toevoegt, dan kan het nog 
jaren duren voordat een robot onze taken over-
neemt.
 

De conclusie na afloop was duidelijk. Wat de 
deelnemers aan het publieksdebat betreft 
vormt robotica dus geen directe dreiging of 
gevaar. Wel moeten we ons met z’n allen 
realiseren dat robotica gevolgen heeft voor 
onze samenleving. Gevolgen die we niet 
mogen onderschatten, en waar we op tijd 
op moeten inspelen.

Meer weten? 
Lees ook het artikel in Cursor.

http://www.cursor.tue.nl/nieuwsartikel/artikel/echte-interactie-robot-en-mens-zal-nog-tientallen-jaren-duren/
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U-Meet Tilburg University, 1 oktober - Interactief aan de slag met robotica  

Bibberbotjes bouwen tijdens Night University
Zelf een robot programmeren, meedoen aan 
een quiz over robotica of een zelfbedacht 
bibberbotje bouwen: het kon allemaal tijdens 
de Tilburgse Night University, op 1 oktober. 
Tussen de bedrijven door praatten Tilburgse 
wetenschappers de 1200 bezoekers bij over 
hun onderzoeken op het gebied van robotica.

Night University, georganiseerd door Academic 
Forum en de (studenten)stichting Night Universi-
ty, bood ook nu weer een scala aan tumultueuze, 
vlugge, vraaggerichte, diepgaande en interac-
tieve activiteiten. De Night University was on-
derdeel van de Nationale Wetenschapsweek, 
dit jaar met het thema robotica. Aan de orde 
kwamen vragen als: ‘Hoe kunnen we moderne 
mechaniek en ingewikkelde computers, die te 
bewonderen zijn in bijvoorbeeld het Tilburgse 
Eye-track-lab, inzetten bij maatschappelijke 
problemen?’ Zoals bijvoorbeeld ter bestrijding 
van stress bij zwangere vrouwen en het effect 
daarvan op de ongeborene. Marion van den Heu-
vel van het Babylab demonstreerde met ingeto-
gen schwung hoe zij hier onderzoek naar doet, 
terwijl kinderen een rubberen muts vol elektroden 
aangemeten kregen.

Bèta-bite
De opkomst voor het programma van de Night 
University was met zo’n 1200 bezoekers onge-
kend groot. Populair wetenschappelijke activiteit-
en, lezingen, muziek, workshops en presentaties 
wisselden elkaar in rap tempo af. Bezoekers 
probeerden voorzichtig allerlei geavanceerde 
knoppen uit en in het programmaonderdeel 
Unlimited World Café stond de vraag centraal: 
‘What makes us human?’ Binnen tien minuten 
moesten hoogleraren van Tilburg University, met 

allerlei achtergronden en expertises, een stand-
punt over verschillende thema’s formuleren waar-
na ze de discussie aangingen met het publiek. 
De informele setting van het café gaf sprekers en 
bezoekers de kans ideeën uit te wisselen.
Tijdens de Junior Night University, met als doel-
groep de onderbouw van middelbare scholen, 
nam Hille van de Kaa bezoekers mee naar de 
wereld van robots. Daar konden zij bovendien 
zelf een robot programmeren tijdens de work-
shop Mindstorms, luisteren naar het inspirerende 
verhaal van robotexpert Ruud Mattheij of een 
zelfbedacht bibberbotje bouwen.
Prof. Eric Postma gaf in zijn lezing ‘Betrapt door 
de computer’ een overzicht van de mogelijk- 
heden en beperkingen van de digitale analyse 
van gedrag. Steeds vaker worden computers in-
gezet om het gedrag van mensen te analyseren. 
Maar kan de computer leugens detecteren en 
verdachte situaties herkennen?
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Donatie voor kennisdeling

De Night University 2014 in Tilburg was gratis 
toegankelijk voor publiek. Maar wetenschap-
pelijk onderwijs is dat niet. Daarom werd 
bezoekers in Tilburg gevraagd om vrijwillig een 
donatie te doen voor Professors for Develop-
ment, een initiatief waarbij Tilburgse emeriti- 
hoogleraren hun kennis en ervaring delen met 
universiteiten in ontwikkelingslanden in Afrika.

Een quiz over robotica, gepresenteerd door 
Volkskrant-wetenschapsredacteur Martijn van 
Calmthout, wakkerde de competitiedrift van het 
publiek aan. Gretig stortten wetenschappers en 
studenten, met toch vooral hun roots in ‘Mens en 
Maatschappij’ faculteiten, zich op dit onderwerp 
met een behoorlijke bèta-bite. Zij beantwoordden 
vragen als: ‘Welke SF-auteur schreef de wetten 
van de robotica?’, ‘Is er een robot die sneller 
loopt dan Usain Bolt?’ en ‘In welke film kwam 
de cyborg T-800 voor het eerst op het scherm?’ 
Gedurende de quiz gingen enkele wetenschap-
pers van Tilburg University tevens kort in op het 
onderzoek dat zij verrichten met betrekking tot 
robots. 

Missie geslaagd 
In de aanloop naar het Weekend van de Weten-
schap organiseren de Nederlandse universi- 
teiten jaarlijks de U-Meet, een interdisciplinaire 
ontmoeting met als doel het draagvlak voor het 
wetenschappelijk onderwijs en onderzoek te 
versterken. Tijdens de Tilburgse Night University 
liepen jong en oud, student en docent, weten-
schapper en kritische nitwit alvast hand-in-hand 
over het campusterrein by night. Daar verlichtten 
vuurspuwers letterlijk de nacht en kon een enkel 
regendrupje de pret absoluut niet drukken. Missie 
geslaagd dus.
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U-Meet Open Universiteit, 2 oktober 

Robotisering vraagt om blended aanpak 
Vijf deskundige tafelgasten

Dit waren de deskundigen aan tafel:
• Prof. dr. Marie-José Enders-Slegers 

(1945) is bijzonder hoogleraar Antrozoö- 
logie aan de Open Universiteit (OU). Zij is 
als psycholoog en onderzoeker al vele jaren 
werkzaam in het wetenschapsveld.

• Prof. dr. Jacques J.D.M. van Lankveld 
(1954) is hoogleraar Klinische Psychologie 
aan de OU. Hij is psycholoog en geregi- 
streerd als psychotherapeut en seksuoloog. 
Hij is verantwoordelijk voor de masterop-
leiding Klinische Psychologie aan de facul- 
teit Psychologie en onderwijswetenschap-
pen van de OU.

• Prof. dr. Lilian Lechner (1967) is hoog- 
leraar Gezondheidspsychologie. Zij is 
verantwoordelijk voor de masteropleiding 
Gezondheidspsychologie bij de faculteit 
Psychologie en onderwijswetenschappen 
van de OU.

• Dr. Gert Jan Gelderblom is functieleer 
psycholoog, gepromoveerd aan de Tech-
nische Universiteit Delft in cognitieve ergo- 
nomie van consumentenproducten. Mo-
menteel is hij programmamanager zorg- 
robotica bij Zuyd Hogeschool en werkt 
hij voor Vilans (Kenniscentrum voor Re-
validatie en Handicap in Hoensbroek) als 
senior onderzoeker.

• Drs. Ester Tepaske is promovenda Antro- 
zoölogie. Ester is in 2002 afgestudeerd 
in de Communicatiewetenschap, met een 
onderzoek naar parasociale interactie onder 
ouderen. Momenteel is zij werkzaam als 
Senior Research Consultant bij marktonder-
zoeksbureau MWM2. 

Accepteren we een robot zoals we een pro-
fessionele menselijke hulpverlener accepte- 
ren? Zijn robots überhaupt te vertrouwen? 
Deze en vergelijkbare vragen kwamen ter 
sprake tijdens de online masterclass van de 
Open Universiteit over robots in de zorg, op 2 
oktober 2014. De openbare bijeenkomst vond 
plaats in het kader van U-Meet 2014. 

In de zorgsector bieden robots nu al op verschil-
lende manieren uitkomst. Zo kunnen ze bijvoor- 
beeld worden ingezet voor de verzorging van 
ouderen, maar ook om hen gezelschap te hou- 
den of zelfs om hen te activeren. Maar robots zijn 
ook ‘gewoon’ computers en kunnen bijvoorbeeld 
vragen over gezondheid beantwoorden.
De inzet van robots in de zorg roept echter tege- 
lijkertijd allerlei vragen op. Want accepteren we 
robots eigenlijk wel als hulpverleners, in plaats 
van mensen van vlees en bloed? Vertrouwen we 
robots? Kunnen robotdieren ons hetzelfde plezier 
geven als echte dieren? En wat te doen als de 
techniek faalt?

Online sekstherapie
Tijdens de masterclass lichtte een expert op het 
gebied van zorgrobotica toe hoe robots nu al 
worden gebruikt in de zorg. Ook waren er een 
aantal korte presentaties. Over de inzet van ro-
botdieren bijvoorbeeld. Aansluitend zoomde een 
onderzoeker in op verschillende mechanismen in 
de communicatie tussen mensen en robots
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Online masterclass ‘Robots in de zorg’

(robotdieren) en werd toegelicht welk onderzoek 
er zoal is op het gebied van e-health en robotica 
en robotica als ondersteuning in de zorg en het 
gezond leven. Er was zelfs een presentatie van 
online sekstherapie en van een online digitale 
assistent met geprogrammeerde feedback. De 
presentaties werden vervolgens besproken door 
vijf deskundige tafelgasten. Bezoekers van de 
masterclass konden hen allerlei vragen stellen. 
Aan het einde van de bijeenkomst werden de be-
langrijkste ontwikkelingen en verwachtingen voor 
de komende tien jaar geschetst.

Blended aanpak
De conclusie na afloop was duidelijk. Er zijn 
zeker al allerlei concrete en nuttige toepassingen 
van automatisering en robotisering in de zorg. 

Maar er zijn ook nadelen en bedreigingen aan 
deze robotisering. Zo kan de privacy van mensen 
in het geding komen. En hoe voorkomen we dat 
we het menselijk contact verliezen, juist in die 
gevallen dat dit onontbeerlijk is? En – ook niet 
onbelangrijk - wat te doen bij een falende tech-
niek?
Verstandig gebruik van techniek houdt rekening 
met die nadelen, en combineert techniek met 
bestaande oplossingen waarin echte mensen 
(verzorgers, therapeuten, vrienden etc.) een  
rol spelen. Er moet dus gezocht worden naar  
een best of both worlds, ofwel een blended aan-
pak.

Meer weten over U-meet 2014 bij de Open  
Universiteit? Kijk dan op www.ou.nl/u-meet.

http://www.video.intranet.ou.nl/mediadienst/_public/php/external_video.php?Q=1816|videoID
www.ou.nl/u-meet
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In een week dat robots de actualiteit dom-
ineerden (‘nemen ze onze banen over?’) 
brainstormden wetenschap en publiek tijdens 
de U-Meet op 2 oktober in Den Haag levendig 
over het wel en wee van robots in de toe-
komst. In deze door de Erasmus Universiteit 
Rotterdam, TU Delft en Leiden Universiteit 
georganiseerde bijeenkomst werden de 
ethische, technische, sociale en juridische 
aspecten van robots bediscussieerd. “Ik hoef 
geen robot die ik ook nog eens moet aaien!” 

Wat is eigenlijk een robot? Dat is nog niet eens 
zo eenvoudig en het was allereerst aan filosoof 
Jos de Mul van de Erasmus Universiteit om tot 
een definitie te komen. De mens heeft altijd al 
gebruik gemaakt van technologische hulpmid-
delen. Eerst handwerktuigen, toen kwamen 
machines voor specifieke taken. Maar nu komen 
de robots, die autonoom taken kunnen uitvoeren 
en op een intelligente manier communiceren met 
de omgeving. Dat kan in het groot (een heel huis 
kan een robot zijn) of in het klein (nano-robots 
kunnen worden ingebracht in de bloedbaan van 

de mens). Robots kunnen bestaan in de fysieke 
omgeving van de mens, maar er zijn ook ‘soft-
bots’, robots die volledig bestaan uit software. Zo 
worden we op internet al vaak geholpen door een 
digitale loketmedewerker, die op eigen houtje 
met de klant kan communiceren. 

Robotangst
Uitermate handig, natuurlijk. Maar de ontwikke-
lingen in de robotica roepen ook allerlei moeilijke 
vragen op, benadrukte Bibi van den Berg, tech-
niekfilosoof aan de rechtenfaculteit van de

U-Meet Erasmus Universiteit, TU Delft en Universiteit Leiden, 2  oktober -  
‘Ethische, technische, juridische en sociale consequenties nog onzeker maar….’  

Robots maken de toekomst in elk geval spannend

https://www.youtube.com/watch?v=IHdSj6nru80
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Leidse Universiteit. “Want wie is er eigenlijk 
verantwoordelijk wanneer een robot iets ver-
keerd doet?” Denk aan een stofzuigrobot die een 
huisdier opzuigt. Of een robot die patiënten optilt, 
maar daarbij een patiënt verwondt. Voorlopig 
kunnen we nog uitgaan van het consumenten-
recht en het meester/slaaf-principe: de meester 
(bijvoorbeeld de eigenaar of de maker) is verant-
woordelijk. Maar wat als robots van de toekomst 
samengesteld zijn door heel veel verschillende 
partijen, die samen een intelligent wezen hebben 
geschapen, maar die beslissingen neemt die niet 
door de afzonderlijke partijen waren te voorzien? 
Dit blijft, zo zei Van den Berg, voorlopig nog een 
open vraag voor de wetenschap. 
Van den Berg raakte hier meteen aan de angst 
die voor robots bestaat. Een robot is pas echt 
een robot wanneer deze autonoom beslist over 
zijn handelen in de omgeving. Tegelijkertijd wil de 
mens zelf de touwtjes stevig in handen houden. 
Dan vormt de robot een bedreiging. Die angst 
bleek wel tijdens de workshop van Roy de Klein, 
cognitief psycholoog in Leiden. Mensen kunnen 
prima overweg met de robot, zei Klein, als de 
robot voorspelbaar is. Maar wanneer de robot 
even grillig wordt als de mens, daalt het vertrou-
wen. Een bezoeker wierp de vraag op waarom 
we toch zo nodig een robot willen ontwikkelen die 
multifunctioneel is, die alles kan wat de mens ook 
kan, en ook nog eens een emotionele band wil 
opbouwen met zijn omgeving. “Ik wil gewoon een 
apparaat dat functioneel is. Ik hoef geen robot 
die ik ook nog eens moet aaien!”

Basale intelligentie
Hoe ver weg de robot nog weg staat van de 
mens bleek wel tijdens de workshops waarin 
de bezoekers aan de slag konden met robots. 
“We zijn al zo ver dat iedereen met een pakket 
ter waarde van 39 euro een robot in elkaar kan 
solderen”, vertelde masterstudent  Markolf von 
Ketelhodt uit Leiden die de workshop begeleid-

de. Zo’n robotje heeft dan de basale intelligentie 
om zijn eigen weg te vinden op de vloer. Meer 
echter ook niet. En ook in het andere lab, waar 
bezoekers speelden met robots van lego, bleek 
hoe moeilijk het is om een robot de simpelste 
taken uit te laten voeren. Laat staan dat we tot 
een robot komen die een leven op zichzelf kan 
leiden. Jos de Mul benadrukte dat die ontwikkel-
ing nog ver weg is. “De wetenschap probeert een 
robot te ontwikkelen die het bestaan van de C. 
Elegans-worm benadert. Dat is een wezentje  
dat slechts 38 neuronen kent. En zelfs daar zijn 
we nog niet eens in de buurt. Kan je nagaan:  
een mens kent meer dan 100 miljard neuronen, 
zo ongeveer even veel als sterren in de Melk-
weg.” 

Sciencefiction
Toch is het goed om te fantaseren over wat ons 
te wachten staat, zei Fransman Etienne Augé, 
filosoof aan de Erasmus Universiteit, waar hij 
onder meer sciencefictionfilms onderzoekt. Hij 
verbaasde zich erover dat Nederland nauwelijks 
een filmtraditie kent die een blik op de toekomst 
uitbeeldt. Dat kan veelzeggend zijn voor de  
Nederlandse cultuur, denkt Augé. “In science- 
fiction krijgen onze angsten een plaats en daar 
kunnen we van leren. Nederlanders lijken hun 
angsten, anders dan andere landen, niet graag 
onder ogen te komen. In sciencefiction zagen we 
allang dat robots bijvoorbeeld doen wat we niet 
van ze willen: mensen vermoorden. Die angst is 
actualiteit geworden.”

Het laatste woord was ook aan Jos de Mul, 
die alle workshops bezocht en toch vooral een 
‘positieve houding’ constateerde tegenover alles 
wat met robots te maken heeft. Er ligt in elk geval 
een spannende toekomst voor ons, zei hij met 
verwijzing naar de tv-serie Real Humans, waarin 
robots zodanig aantrekkelijk zijn dat sommige 
mensen uit de kast komen als ‘robofiel’.
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U-Meet UvA, 2 oktober - ‘Robotisering gaat nog vooral over technologie’

Meer aandacht voor ethische complicaties graag!
Moeten we blij zijn met de toenemende roboti- 
sering van de arbeidsmarkt? Op 2 oktober 
verzamelden zich in de CREA, het cultureel 
studentencentrum van de Universiteit van 
Amsterdam, ongeveer 80 bezoekers voor 
de U-Meet bijeenkomst ‘Hoera! De robots 
komen’. Na korte, introducerende lezingen 
van Anthony van Inge en Jan Popma gingen 
de twee gastsprekers het debat aan met de 
zaal.

Van Inge, informaticus aan het Instituut voor In-
formatica van de UvA en gespecialiseerd in  
mobiele autonome systemen, beet het spits 
af met een korte lezing over de huidige stand 
van de robotica. Hij ging in op de verschillende 
vormen van robots: van slimme software als een 
schaakcomputer of Watson het quizgenie, tot 
mensachtigen. Gaan wij als mensen een toe-
komst tegemoet waarin we onszelf gemakkelijk 
kunnen upgraden? De kern van zijn verhaal 
was dat het snel gaat met de ontwikkelingen;        
technologische evolutie wordt immers gedreven 
door gerichte intentie en vordert daardoor sneller 

dan biologische evolutie, dat een trial and error 
proces is. Maar gaat deze evolutie soms niet 
te snel? Kunnen we het nog wel bijbenen als 
autonome systemen straks zelf reproducerend 
worden?

Groei robotbouwsector
Hierna was het de beurt aan Jan Popma, filo- 
soof, socioloog en senior onderzoeker aan de 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UvA, om 
een presentatie te geven over wat de mogelijke 
gevolgen zijn van de toenemende robotisering en 
de ethische vraagstukken die dit met zich mee-
brengt. Hij schetste in zijn lezing een toekomst 
waarin binnen vijftig jaar ook alle banen op hbo-
niveau zijn overgenomen door robots. Beroepen 
die vooral gestoeld zijn op het vergaren en 
interpreteren van informatie kunnen efficiënter, 
effectiever en goedkoper worden uitgevoerd door 
arbeidskrachten die 24 uur per dag door kunnen



U-MEET: WHERE SCIENCE MEETS SOCIETY

19

werken en nooit moe raken. De advocaat van de 
toekomst is een robot. Welke rol op de arbeids-
markt heeft een mens dan nog? Iedere automa-
tiseringsgolf bracht een hoop banenverlies met 
zich mee, maar ook groei in onverwachte gebie-
den. De toenemende robotisering zorgt simpel 
gezegd voor groei in de robotbouwsector. Maar 
het moment dat robots zichzelf kunnen bouwen 
en verbeteren is niet ver weg. 

Werkeloos of werkvrij?
Nadat deze basis was gelegd, ontstond er een 
levendig debat met de zaal. Niet iedereen bleek 
even overtuigd van een eventueel doemscena- 
rio. Biedt het afnemen van het aantal werkuren 
niet perspectief op meer vrije tijd? Een enkeling 
durfde het zelfs een ‘gouden kans voor het so-
cialisme’ te noemen. Als we iedereen een basis-
inkomen geven, dan doen de robots toch lekker 
het werk? Of zoals Van Inge het zei: kunnen 
we niet van de term ‘werkeloos’ naar ‘werkvrij’? 
Onze maatschappij is zodanig ingericht dat 
mensen hun bestaansrecht ontlenen aan werken 
en geld verdienen, meedraaien in de economie; 
anders heb je geen toegevoegde waarde. Moet-
en we dit systeem niet herzien in het licht van de 
(toekomstige) ontwikkelingen? Het klinkt als een 
utopie, en de zaal kon het hier dan ook niet over 

eens worden. De geschiedenis leert ons immers 
dat mensen niet snel geneigd zijn nieuw ver-
gaarde rijkdom (tijd) eerlijk te verdelen. 

Weegschaal in balans
Wat als een paal boven water blijft staan is dat 
het wel tijd is om serieus te kijken naar de 
ethische implicaties van de technologische 
ontwikkelingen. Hier is in het werkgebied te 
weinig aandacht voor. Popma schetste dit door 
een voorbeeld van een bekend boek over ro-
botica aan te halen: het bevat 64 hoofdstukken, 
waarvan er 63 over de technologie gaan, en 
slechts een over de mogelijke implicaties voor de 
maatschappij. Veel van de aanwezigen vonden 
dat het tijd is om deze weegschaal beter in bal-
ans te brengen, zowel door de wetenschap als 
vanuit de overheid. Dat is een eerste stap om 
beter om te gaan met onze toekomstige robot- 
collega’s.
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Met ‘slimme fabrieken’ en maatwerk geleverd 
door robots wil Nederland aanhaken bij de 
internationale maakindustrie. Het nationale 
beleid voor automatisering wordt vormge-
geven onder de noemer Smart Industry. Wat 
is de laatste stand van zaken in deze slimme 
industrie? Hoe geven bedrijven dit proces 
vorm? En is industriële robotica een kans 
of juist een bedreiging? De U-Meet 2014 van 
de Universiteit Twente gaf professionals en 
wetenschappers antwoord op veel van deze 
vragen.

Na het openingswoord van Kees van Ast, vice-
collegevoorzitter van de UT, luidde een slag op 
de gong de officiële opening in van de U-Meet 
in Twente. Daarvoor verantwoordelijk was een 
robotarm van fabrikant KUKA. Moderator van de 
U-Meet was Martin Steenbeeke. Eerder op de 
avond hadden twee speciale ‘Telepresence- 
robots’ de ongeveer tweehonderd bezoekers 
naar de Waaierzaal op de UT-campus begeleid. 
Deze robots worden ingezet om op vliegvelden 
mensen de juiste gate te wijzen. 

Evolutie of revolutie?
Prof. Fred van Houten, hoogleraar Design En-
gineering aan de UT, plaatste de huidige in-
dustriële automatisering in de juiste context. 
“De verbinding tussen al die hardware in de 
fabrieken, oftewel ‘cyberphysical systems’, 
zorgt voor een enorme boost van de industriële 
automatisering.” Van Houten gaf verschillende 
voorbeelden uit verleden en heden. “Beleven we 
een evolutie of revolutie?”, vroeg hij zich af. Een 
van zijn conclusies: robots gaan steeds meer op 
mensen lijken. 

“Het doel van Smart Industry is dat consumenten 
eenvoudig producten kunnen laten maken die 
aansluiten op hun individuele wensen. Maatwerk 
dus, bijna volledig geproduceerd door robots.” 
Van Houten gaf enkele treffende voorbeelden, 
zoals de bijna volledig geautomatiseerde 
groothandel voor plaatstaal 247TailorSteel uit 
Varsseveld. 
Uiteraard werd de recente vrees van minister 
Lodewijk Asscher, die er bang voor is dat er veel 
banen verdwijnen door de robotica, veelvuldig 
 aangestipt tijdens de Twentse U-Meet. Van 
Houten: “Asscher roept wat honderden politici 
voor hem in eerdere decennia al vaker riepen. 
Zaak is nu om de Smart Industry in de juiste con-
text te plaatsen.”

Plug & Produce
Dat er op het gebied van de industriële automa-
tisering veel naar Duitsland gekeken wordt, is 

Videoverslag U-Meet 2014 

http://vimeo.com/107915919
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duidelijk. In Duitsland (‘Industrie 4.0’) zijn de 
ontwikkelingen al een stuk verder. 
Wolfram Lohse is hoofdingenieur bij het Werk-
tuigmachinelaboratorium van de Universiteit 
van Aken. Hij houdt zich bezig met Industrie 4.0 
namens Aken en het Fraunhofer Instituut voor 
Productietechnologie (IPT). Dit in nauwe samen-
werking met grote partners uit de industrie.
Na zijn inleiding over de multidisciplinaire insteek 
van Industrie 4.0 (bedrijfsprocessen, technische 
processen, echte wereld, virtuele wereld), ver-
telde Lohse over ‘plug & produce met slimme 
robots’. De flexibele automatisering dankzij 
samenwerking tussen mens en robot staat daarin 
centraal. De high tech productielijnen, geïnte-
greerde technologieën en sensortechnologie 
vormen belangrijke ingrediënten. 
 
De complete presentatie met aanbevelingen van 
Lohse is hier te vinden.

Levendige paneldiscussie
De vier deskundigen kregen tijdens de afslui-
tende paneldiscussie veel vragen van de pro-
fessionals en wetenschappers uit de zaal. Pieter 
Dillingh, Directeur Kennispark Twente en verant-
woordelijk voor industriële innovatie en keten- 
samenwerking in Twente, schetste desgevraagd 
de situatie in Nederland en de regio Twente. “Het 
proces van Smart Industry moet verder op gang 
gebracht worden. Deze evolutie komt niet uit 
de lucht vallen, maar het grootste gedeelte van 
het bedrijfsleven is niet op de hoogte van wat er 
gebeurt. We hebben meer creatieve concepten 
nodig.”

Brugfunctie: grote behoefte aan kennis
Een ondernemer uit de zaal uitte zijn zorgen: “Ik 
kom veel kennis tekort. Hoe vergroten we die 
brugfunctie tussen wetenschap en bedrijfsle- 
ven?” Een EP-specialist en UT-alumnus sloot 

zich daar even later bij aan, maar wilde ook 
weten: “Hoe zorgen we er in de opleiding van 
onze professionals voor dat vakmanschap niet 
vergeten wordt en leggen we de link tussen ICT 
en bedrijfsproces?
Panellid Hubert de Haas, tot 1 oktober nog di-
recteur van STODT, deelde zijn brede overzicht 
over de maakindustrie en inhoudelijke expertise 
op het vlak van technologie, innovatie en or-
ganisatieontwikkeling. “We moeten er met zijn 
allen voor zorgen dat het onderwijsaanbod blijft 
aansluiten op de behoefte in de maakindustrie. 
Dat kan bijvoorbeeld ook door masterclasses 
zoals we die bij de Vereniging Maakindustrie 
Oost geven.” 
Van Houten voegde vanuit wetenschappelijk 
oogpunt toe: “Grote bedrijven in de regio weten 
de wetenschap wel te vinden, voor de kleinere 
is dat lastiger. Daarin zit de uitdaging. De struc-
tuur is er. We moeten elkaar leren kennen en 
vertrouwen. In het onderwijs is het belangrijk om 
als universiteit multidisciplinair op te leiden. Dat 
gebeurt in Twente. De oplossing is de T-Shaped 
professional, zoals dat zo mooi heet. We leren 
onze studenten om te leren, om de diepte in te 
gaan en om fit for the job te zijn.
Panellid Jan Post van Philips Drachten zei daar-
over: “We hebben nu geen tijd meer om iemand 
tien jaar iets te leren. IT kan enorm helpen. Wij 
hebben van de meeste processen rekenmodellen 
en kunnen alles goed visualiseren, iets waarbij 
de game industrie bijvoorbeeld ook wordt aan-
gesloten. En dat is de sleutelboodschap in deze 
hele discussie, ook richting minister Asscher: de 
werkgelegenheid verdwijnt in de slimme industrie 
dan ook zeker niet, er komt een geheel nieuwe 
kennisbehoefte en dito  business modellen.”
Na een laatste slag op de gong door de robot- 
arm, mogelijk gemaakt door UT-studenten Job 
Huttenhuis en Jort Baarsma van de vakgroep 
RAM, werd de netwerkborrel ingeluid. 

Tekst: Jochem Vreeman;  Foto’s Gijs Ouwerkerk

http://www.utwente.nl/umeet/sprekers/
http://issuu.com/utwente/docs/umeet_lohse_industrie_4-0_-_chances?e=2048847/9578162
http://www.kennispark.nl/
http://www.stodt.nl/
http://www.ce.utwente.nl/e13/pirate/
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Foto’s Brian Megens, student European Studies
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U-Meet Maastricht University, 3 oktober - Boeiende discussie over ethische vraagstukken

‘We moeten wel intelligenter blijven dan onze robots’
Robots zijn langzaam maar zeker geen verre 
toekomstmuziek meer, maar onderdeel ge-
worden van ons dagelijks leven. Op sommige 
gebieden hebben ze al taken overgenomen 
die oorspronkelijk door mensen werden ver-
richt, en op andere gebieden is dat momen-
teel aan het gebeuren. Ligt onze toekomst als 
mens in de handen van robots? Wat zijn daar 
de mogelijke ethische consequenties van en 
waar staan we eigenlijk precies? 

Deze en vele andere vragen kwamen op 3 okto-
ber aan de orde tijdens het U-Meet event Robots: 
The Future of Human Evolution? van de Univer-
siteit Maastricht. Bijzonder was dat deze Engel-
stalige bijeenkomst werd georganiseerd door een 
team van uitsluitend studenten, onder leiding van 
masterstudent Corporate Commercial Law  
Rosalin Süld. Het waren dan ook vooral student-
en, onder wie opvallend veel vrouwelijke, die 
deze avond bezochten. De aula op de Minder-
broedersberg was nagenoeg geheel bezet. 
De bijeenkomst werd geleid door prof. dr.  
Gerhard Weiss, voorzitter van de afdeling Ken-
nistechnologie van de Universiteit Maastricht. 
De presentaties werden verzorgd door prof. dr. 
Tsjalling Swierstra, voorzitter van de vakgroep 
Filosofie aan de UM en directeur van het Maas-
trichtse Centre for the Ethics and Politics of 
Emerging Technologies (EPET), prof. dr. Luc de 
Witte, expert van de UM-vakgroep Health Ser-
vices Research en Rico Möckel, directeur van 
het Swarm Lab van het Departement of Know-
ledge Engineering. 

Knuffelen met Paro
Na een korte introductie door prof. dr. Weiss, 
waarin ‘de evolutie van robotica’ aan bod kwam, 

leerden de drie andere deskundigen de aanwezi-
gen meer over de meest recente ontwikkelin-
gen op het gebied van kunstmatige intelligentie 
en welke invloed deze ontwikkelingen hebben 
op met name de gezondheidszorg. Ook werd 
gesproken over de ethische vragen die deze 
ontwikkelingen oproepen. 
Met name robotzeehond Paro zorgde voor hila- 
riteit onder de studenten. Prof. De Witte gaf aan, 
dat deze robot, die wordt ingezet bij verzorgings- 
tehuizen, zelfs mensen die nooit iets te maken 
hebben gehad met robots, aanzet tot interactie. 
“Ze laten zich verleiden tot een kennismaking 
met de robot en vinden het geweldig om met 
Paro te knuffelen.”
Filosoof prof. dr. Swierstra erkende dat we robots 
nodig hebben in ons dagelijks leven, maar onder-
streepte dat het belangrijk is ethische kwesties 
aan de orde te blijven stellen. “We willen dat 
robots meer en meer op ons mensen lijken, maar 
we willen niet dat we gelijken worden, we willen 
robots immers de baas blijven!”  

Idee pitchen
In de week voor de bijeenkomst was aan stu-
denten gevraagd om ideeën in te sturen over 
hoe zij de toekomst zien tussen mens en robots. 
Mark Fingerhuth, Gianni Boersma en David 
Natarajan, de studenten met de beste ideeën, 
mochten tijdens de bijeenkomst hun idee pitch-
en. Uiteindelijke winnaar werd Mark Fingerhuth, 
student Maastricht Science Programme. Hij 
betoogde: “We have to stay more intelligent than 
our robots to keep the world under control and to 
make sure robots don’t destroy the human kind!”

Video U-Meet Maastricht University

http://bcove.me/a2u5ln3m
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Komkommeroogstrobot

U-Meet Wageningen University and Research centre, 4 oktober -  
‘Techniek vervangt zintuigen van boeren en beheerders’

Drones helpen landbouw met Zwitserse precisie
Robots en drones zullen in de landbouw, vee-
teelt en het natuurbeheer een steeds grotere 
rol gaan spelen. Ze vervangen de zintuigen 
van boeren en beheerders, en komen met 
Zwitserse precisie in actie. Daardoor zijn 
minder energie en grondstoffen vereist, kun-
nen onaantrekkelijke arbeidsomstandigheden 
worden vermeden en zijn opbrengsten hoger 
en van betere kwaliteit. In de openbare biblio-
theek van Wageningen namen onderzoekers 
van Wageningen UR het publiek mee in de 
wereld van robots en drones en de toepas- 
singen in de domeinen van landbouw, natuur 
en voeding.

Robots spelen een steeds grotere rol in het 
dagelijks leven. Niet alleen in de industrie wordt 
veel gebruik gemaakt van robots, ook in het 
domein van landbouw, natuur en voeding maken 
robots een gestage opmars. Dat deze robotise- 
ring nogal eens ter discussie staat, moge duide- 
lijk zijn. Neem de kritische kanttekening over 
mogelijk banenverlies. Toch hebben dergelijke 
industriële revoluties in het verleden veel meer 
banen opgeleverd dan gekost. Het werk wordt er 
vaak ook veiliger van en de kwaliteit constant. 

Met Okkie de lucht in
Onder deze titel is eerder een uitgebreid artikel 
verschenen in het magazine Resource van 
Wageningen UR over de toepassing van drones. 
Okkie is de naam van een van de eerste drones 
van Wageningen UR waarmee geëxperimenteerd 
wordt in diverse toepassingen. Harm  
Batho-lomeus en Saskia Keesstra van Wagenin- 

gen University lieten zien dat er diverse voor- 
delen zijn van de inzet van drones. De opnames 
zijn makkelijker beschikbaar dan satellietbeelden, 
en we zijn daardoor minder afhankelijkheid van 
het weer. Echter: hoewel wolken voor drones dan 
geen probleem zijn, is wind dat voor de lichte 
toestellen soms nog wel. 
De data die de drones verzamelen worden ver-
werkt tot toepassingen voor boeren, bedrijven en 
overheden, om geschiktheid van land voor

Inzet van drones voor LiDAR-beelden

http://edepot.wur.nl/238174
http://resource.wageningenur.nl/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=EiQG4zhMHLM
http://www.youtube.com/watch?v=aWaOSNUW9kE&feature=player_embedded
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bepaalde toepassingen of gewassen te bepalen, 
of juist om de gevolgen van een toepassing voor 
de omgeving in kaart te brengen. Ook in nieuwe 
toepassingen zoals biomassa op zee (algen, 
zeewier) zijn er mogelijkheden voor drones om 
te helpen bij het productieproces, zo lieten de 
onderzoekers zien. 

Technologie in de landbouw
Prof. Eldert van Henten van Wageningen Univer- 
sity gaf vervolgens een overzicht van de toepas- 
singen van robots en technologie in de landbouw. 
Trekkers worden steeds groter en krachtiger, 
maar ook steeds slimmer. Met GPS-technieken 
kunnen ze zelfstandig taken uitvoeren en met 
grote precisie. Hierdoor zijn voor een goede 
oogst bijvoorbeeld veel minder kunstmest en 
bestrijdingsmiddelen nodig, betoogde hij. 
Niet alleen in de productie van ons voedsel zijn 
er steeds meer robots actief, ook in de verwer- 

king ervan. Nieuwe bewaartechnieken zorgen 
ervoor dat het voedsel langer houdbaar is. Ver-
pakkingen met een chip maken het voor de klant 
inzichtelijk hoelang de inhoud nog goed is, of 
wanneer het product rijp is.

Meer informatie op 
www.wageningenur.nl/robotica 

www.wageningenur.nl/robotica 
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ontmoeten en voorwerpen aan te 
raken die echt in de ruimte ge- 
weest zijn. Studenten en mede- 
werkers van diverse opleidingen 
aan de Faculteit Wiskunde en Na- 

tuurwetenschappen van de Rijksuniversiteit Gro- 
ningen konden bezoekers proefjes doen rond- 
om lucht en beweging en lieten hen experimen- 
teren met dna, eieren, robots en nog veel meer. 
Bij Waternet kregen de aanwezigen een rond- 
leiding door de proefinstallatie. Zij leerden hoe 
het Amsterdamse drinkwater wordt gemaakt, 
afvalwater wordt gezuiverd en dat je energie uit 
water kan halen en je mag zelfs je eigen drinkwa-
ter proberen te maken. 

Het landelijke Weekend van de Wetenschap, 
georganiseerd door NEMO, wordt mede mogelijk 
gemaakt door steun van het ministerie van On-
derwijs, Cultuur en Wetenschap. Het Weekend 
van de Wetenschap wordt gerealiseerd dankzij 
de vele organisaties, zoals de universiteiten, die 
tijdens het weekend voor het publiek hun deuren 
openen.

In 2013 kwamen er tijdens het Weekend van 
de Wetenschap 110.000 bezoekers naar 1078 
activiteiten.
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Op meer dan 150 locaties door heel Neder-
land was op 4 en 5 oktober live wetenschap 
en technologie te ‘beleven’. Alleen tijdens het 
Weekend van de Wetenschap openen bedrij- 
ven, instituten, universiteiten, (onderzoeks-)
instellingen en musea exclusief hun normaal 
gesloten deur. Nieuwsgierige mensen van 
jong tot oud kregen op deze manier de unieke 
kans binnen te kijken in de wereld van weten-
schap en technologie. 

Een greep uit de activiteiten
Naast de U-Meets van de universiteiten over 
robotica was er in het land van alles te doen. Zo 
koden bezoekers leren het restaureren van schil-
derijen in het Rijksmuseum, dat voor het eerst 
meedeed aan het Weekend van de Wetenschap. 
Ook konden belangstellenden een backstage 
rondleiding krijgen bij Omniversum en leren over 
de geavanceerde techniek die gebruikt wordt bij 
het projecteren van de bijzondere grootbeeld-
films. De Omnimax-projector wordt ook wel de 
Rolls Royce onder de projectoren genoemd 
en het koepelscherm van Omniversum is geen 
doek, maar van aluminium. 
Bij de Europese ruimtevaartorganisatie ESA en 
haar onderzoeks- en testcentrum ESTEC kregen 
bezoekers de kans om ESA-astronauten te 

Op 4 & 5 oktober openden o.a. Omniversum, Esa/Estec en Waternet deuren voor publiek

Backstage bij ruim  
150 organisaties  
tijdens het Weekend 
van de Wetenschap
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