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ROBOTICA

Robots in een post-coronatijdperk

Bram Vanderborght

We worden al een tijdje overspoeld door berichten dat robots en masse mensen 
gaan vervangen. Uit de Knack/VUB-enquête1 uit 2019 bleek dat de bevolking er 

niet gerust op is. Meer dan de helft van de ondervraagden denkt dat een robot zijn job 
kan uitvoeren en twee op drie Belgen denken dat er onder invloed van robots en AI meer 
jobs zullen verdwijnen dan bijkomen. Maar de bevraging toonde ook een paradox: maar 
liefst zeven op tien Belgen zijn wel voorstander van technologie zoals robots en artificiële 
intelligentie. Het merendeel van hen (acht op tien), vindt robots zelfs noodzakelijk om 
taken over te nemen die te gevaarlijk of te zwaar zijn voor mensen. En zo’n 70 % vindt 
‘robots goed, aangezien ze saaie jobs kunnen overnemen’. Robots zijn dus goed geplaatst 
om de crisis te overwinnen. De economie kwam echter tot stilstand in die sectoren waar 
we mensen uit de productieketen wegnamen en door gebrek aan bescherming liepen 
mensen risico waar ze nog wel moesten werken in de kritische sectoren. We hadden 
geen robots ter vervanging voor hen. Kan deze coronacrisis het pad effenen naar meer 
robots, en wat met het jobverlies? 

Van Zoom tot Teams

Een grote kans dat u dit artikel thuis leest, tussen het telewerken en het huishouden 
door. Op enkele dagen tijd hebben we kennis gemaakt met Zoom, Microsoft Teams en 
andere teleconference programma’s. Niet enkel bij het thuiswerk werd digitaal de vaste 
waarde, maar ook de koffiepauzes en aperitieven werden online in stand gehouden. Zelfs 
romantische diners gebeuren over de digitale snelweg. Beeldt u in dat de crisis zich tien 
jaar geleden voordeed. De digitale oplossingen zijn vandaag mogelijk omdat alle infra-
structuur ervoor klaar was: computers, tablets en smartphones zijn goed ingeburgerd, 
computerservers en glasvezels zijn beschikbaar. Voor gezinnen met kwetsbare leerlingen 
die tijdens de lockdown geen eigen computer ter beschikking hadden, werden met acties 
als #geefereenlaptop bedrijven opgeroepen om hun oude laptops te doneren. Via VUB 
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spin-off Close the Gap werden deze laptops op een professionele en veilige manier klaar-
gemaakt voor hergebruik. De data werd verwijderd, eventuele herstellingen uitgevoerd 
en de basissoftware geïnstalleerd. Hierdoor hopen ze leerachterstand te vermijden.

Zoals The Economist2 schreef: ‘De pandemie zal veel verliezers hebben, maar heeft al één 
duidelijke winnaar: big tech.’ Waar winkels al moeilijkheden hadden om stand te houden 
tegen online retail, brengt nu de lokale bloemist uit noodzaak de tulpen zelf aan huis. 
Waar Amerikanen bij bosjes hun job verliezen, openen de Amazons van deze wereld bijna 
een half miljoen vacatures.

Onhandig en weinig flexibel

En robots? 3D-printers en lasercutters uit fablabs (fabricagelabs) draaien overuren om 
beschermingsmaskers te produceren. Drones die al verschillende politiezones bewaken, 
roepen met luidsprekers op om afstand te bewaren, zoeken naar tweedeverblijvers aan 
de kust of speuren met warmtecamera’s naar mensen met koorts. Ook journalisten met 
drones gingen in Vlaanderen foto’s maken van mensen in quarantaine. Het ziekenhuis in 
Geel heeft een coronakiller robot in dienst die gewapend met sterke UV-lichten zelfstan-
dig door de afdelingen rijdt om te desinfecteren. Een smoothierobot geeft het verplegend 
personeel in ziekenhuis in Antwerpen dagelijks hun dosis extra vitamientjes. Een collega 
robotica-professor die in verplichte quarantaine zat in een buitenlands hotel kreeg zijn 
eten via een rondrijdende robot. Sociale robots worden ingezet in zorgcentra zodat ze 
met familie en vrienden kunnen communiceren. Zo ook onze technisch werkloze Pepper 
robot, een humanoïde robot met een tablet op zijn borst. Hij verhuisde van het labo naar 
het woonzorgcentra waar ik wat verder in de straat woon. Onze andere Pepper herinnert 
patiënten aan de afspraken die ze in het ziekenhuis moeten naleven. 

Helaas zijn er slechts enkele robots beschikbaar, dit in tegenstelling tot de computers en 
servers waar bovendien enkel nog de nodige programma’s moesten gedownload worden. 
Zelfs de bedrijven waar er een sterke rol is vastgelegd voor automatisatie, zoals de auto-
fabrieken Audi Brussel en Volvo Gent, moesten hun band stilleggen. Ook de assemblage 
van open source beademhalingstoestellen, zoals het initiatief van de VUB met de naam 
Breathney, moet nog manueel gebeuren. Robots zijn nog te onhandig en te weinig flexi-
ble om bijvoorbeeld snel ingezet te kunnen worden om mondmaskers te naaien. Daarom 
moesten we allemaal als burger ons naaimachine bovenhalen om zelf mondmaskers te 
maken. Als het voor mensen redelijk eenvoudig is, waarom kunnen robots dit dan niet? 
Het is fascinerend onze handigheid: al de spieren die ingenieus samenwerken om zowel 
een draad in een naald te steken, de schaar te hanteren alles te plooien. Een mechani-
sche hand is daarentegen vaak nog duur, fragiel en mist de handigheid om die verschei-
denheid van taken goed uit te voeren. De opdracht ‘naai de elastiek aan het mondmasker’ 
houdt voor een robot in: ‘herken het object, bepaal zijn plaats en oriëntatie om dat vast te 
grijpen, plan de beweging (raak ondertussen niets anders aan)’, en dat alles met sensoren 
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vol ruis en veel onzekerheid. Er is heel wat rekenkracht voor nodig. Voor een mens haast 
evident, uitgevoerd in enkele seconden, een vaardigheid die door miljoenen jaren is ge-
optimaliseerd. Er zijn onderzoekers3 die opperen dat onze hersenen die sterke ontwikke-
ling hebben doorgemaakt op het moment dat we onze handen begonnen te gebruiken. 
Maar voor een robot blijft het een gigantische en onmogelijke uitdaging. Dat is ook de 
motivatie van Brubotics, het multidisciplinair robot onderzoekscentrum van de VUB: niet 
zijn om zoveel mogelijk mensen te vervangen door robots, maar wel om de mens te on-
dersteunen om de gezondheid en beter en gezonder werk te bieden door beide te laten 
samenwerken. Machines hebben immers zeer sterktes die mensen ontberen. 

Robots voor het gevaarlijke werk

Historisch gezien zijn robots ontwikkeld om saaie, vuile en gevaarlijke klussen (de 3D’s: 
Dirty, Dangerous en Dull) uit te voeren. Op datzelfde moment konden mensen zich con-
centreren op het helpen van andere mensen, creativiteit, handigheid en problemen op-
lossen. Hun eerste wijdverbreide inzet is te vinden in industriële toepassingen. Echter, 
de omstandigheden waarin infectieziekten bestreden moeten worden, vallen ook onder 
die 3D-jobs. Deze omstandigheden zijn ongeschikt of gevaarlijk voor menselijke werk-
nemers, maar wel geschikt voor robots. Tijdens de ebola-uitbraak in 2015 identificeer-
den workshops die werden georganiseerd door het White House Office of Science and 
Technology Policy en de National Science Foundation drie brede gebieden waarbinnen 
robotica een verschil kan maken: klinische zorg (bv. telegeneeskunde en decontamina-
tie), logistiek (bv. levering en behandeling van besmet afval) en verkenning (bv. toezicht 
op de naleving van vrijwillige quarantaines). Volgens een artikel in Science Robotics4 
hebben de ervaringen met de ebola-uitbraak een breed spectrum van gebruiksscena-
rio’s aan het licht gebracht, maar de financiering voor multidisciplinair onderzoek en de 
samenwerking met industrie bleef beperkt om aan deze situaties het hoofd te bieden. 
Nu kan de impact van COVID-19 verder onderzoek in robotica stimuleren om de risico’s 
van infectieziekten aan te pakken. Maar zonder aanhoudende onderzoeksinspanningen 
zullen robots opnieuw niet klaar zijn voor de volgende pandemie. Een samenwerking 
van robotici en professionals van infectieziektes, en toegewijde financiering, zou dit voor 
elkaar kunnen krijgen.

Toch liever een robothand dan mensenhand?

Wat hebt u het liefst? De producten op ambachtelijke wijze of gemaakt door een machi-
ne? ‘Liever de barista die de koffie klaarmaakt, liever een praatje maken met de kassier-
ster of liever het persoonlijk advies van de verkoper.’ Gaat de voorkeur van de consument 
veranderen na corona en opent dat nieuwe mogelijkheden voor automatisering en robo-
tisering? Zullen mensen gaan eten in robotrestaurants, worden kassaloze winkels zoals 
van Amazon de norm en zullen het robots zijn die je in de toekomst in de winkel zullen 
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bedienen? Gaan bedrijven gebruikmaken van robots om de sociale afstand te vergroten 
en het aantal personeelsleden dat fysiek moet gaan werken, te verminderen? Gaan we 
nog op congres of naar een beurs? Of sturen we onze telepresence robot: een schermpje 
op wieltjes dat rond kan rijden en contact kan maken, bediend vanop de veilige afstand 
in ons kot? Die technologie is volledig klaar, maar verkoopt amper. Het voorbeeld in het 
nieuws waarbij een moeder op zwangerschapsverlof toch via de telepresence robot kon 
deelnemen, was eerder een exemplarische voorbeeld dat nooit kon doorbreken.

En wat met rollen in het onderwijs? Voor heel wat ouders is een baan combineren in 
quarantaine tijden met thuisonderwijs vaak een onmogelijke opgave. Ook hier biedt af-
standsonderwijs mogelijkheden, die via kunstmatige intelligentie gepersonaliseerd kun-
nen worden naargelang de individuele noden van het kind. Robot-sceptici hebben lang 
gedacht dat mensen een voorsprong zouden hebben in deze banen. Dat kan nu verande-
ren omdat lockdowns de mens lieten wennen met het idee om op afstand verbinding te 
maken. Hoeveel ouders zouden hun toekomstige huishoudrobot snel upgaden naar een 
leerkracht robot om de kinderen op een educatief verantwoorde wijze bezig te houden? 
De leerkracht op het scherm of later via de robot hoeft immers geen echte persoon te 
zijn ...

Een extra impuls voor robots

De verdere automatisatie, die zich sinds de vorige financiële crisis al aan het voltrekken 
was, zal nu extra vaart krijgen. Zodra een bedrijf heeft geïnvesteerd in het vervangen van 
een werknemer door een robot, is het onwaarschijnlijk dat het bedrijf opnieuw mensen 
zal aanwerven voor die rol. Robots zijn duurder om te maken en te integreren in bedrij-
ven, maar eenmaal actief zijn robots doorgaans goedkoper dan menselijke werknemers. 
Zouden mensen liever gaan naar plaatsen met minder werknemers en meer machines 
omdat ze het gevoel hebben dat ze het algehele risico kunnen verlagen. De Big Tech, 
die al op een berg geld zit en heel wat van mijn collega-robotici tewerkstelt, ziet extra 
opportuniteiten. Toepassingen die in labo’s of als prototypes bestaan, zoals zelfstandig 
rondbrengen van eten en goederen, verdere bewakingsopdrachten … krijgen sinds de 
coronacrisis extra bestaansreden. Laat ons in dit verhaal ook China niet vergeten, die 
aan een sterke inhaalbeweging in robotica bezig is en waar plaatsen als Shenzen Silicon 
Valley naar de kroon steken. Door een veel sterker antwoord op corona dan hun Ameri-
kaanse concurrenten genereren ze heel wat kennis en ervaring. Deze crisis zal een extra 
impuls geven aan robot. Zal het bijgevolg het vervangen van werknemers door robots 
versnellen?
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Homo Roboticus

Zoals de befaamde futuroloog Harari schreef in de Financial Times5: de coronastorm 
zal passeren, maar de keuzes van vandaag zullen het leven morgen bepalen. Techno-
logie zal ons leven verder drastisch veranderen. Hoe past de mens in deze technologi-
sche revolutie? Vorig jaar, gingen meer dan vijftig VUB-academici, naar een idee van de 
denktank POINcaré, met deze vraag aan de slag en bestudeerden hoe technologie verder 
ten dienste van de mens zou kunnen evolueren. Het boek Homo Roboticus6 bundelde 
hun antwoorden en bracht een inclusieve robotagenda met aanbevelingen voor heden 
en toekomst. Deze tien aanbevelingen zijn bedoeld om een pad te maken voor zowel 
de beleidsmensen als voor de deelnemers aan onze samenleving, zodat we samen het 
maximale voordeel uit technologie kunnen halen en de negatieve aspecten ervan tot een 
minimum kunnen beperken. Onze toekomst ligt in onze eigen handen. Niet zoals een 
pandemie die ons overkomt, want technologie ontwikkelen we zelf. Dit initiatief was dan 
ook een oproep tot actie en evolutie. Maak mensen bewust van technologie en moedig 
open innovatie aan, want er bestaat veel angst voor technologie. Zoals in de geschiedenis 
van elke disruptieve innovatie, maken mensen zich zorgen over de gevolgen van de ver-
anderingen die ze om zich heen zien. Bovendien komen de innovaties snel op ons af. Dit 
laat zien dat we behoefte hebben aan technologisch bewustzijn en een openbaar debat 
over de rol die we in de toekomst aan robots willen toespelen.

De humanistische waarden van gelijkheid, verbondenheid en vrijheid zullen extra onder 
druk komen te staan. Des te meer zullen ze met extra energie en de nodige ethische 
waakzaamheid verdedigd moeten worden. 
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