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De vierde industriële revolutie:

• Snel-opkomende technologische veranderingen in verschillende 
domeinen (e.g. mechanica, optica, lasertechnologie) 

• Gecombineerd met IT-ontwikkelingen (e.g. goedkope data-opslag, 
sterke analytische software, snelle internettechnologie)

• Gecombineerd met bedrijfsconcepten (e.g. continue verbeteren, 
van product- naar service-georiënteerde bedrijfsvoering)

• De vierde industriële revolutie staat voor snelle en ingrijpende 
verandering van een nog ongekende grootte  “Smart Industry”



Technologische ontwikkeling in perspectief:

Twente 25 jaar geleden:
Traditionele productie



Technologische ontwikkeling in perspectief:

Twente 10 jaar geleden:
Toepassing van manufacturing technology



Technologische ontwikkeling in perspectief:

Twente vandaag de dag:
(Samen)werking met robots: unmanned manufacturing



Smart Industry: de uitdagingen

1) Computerisering leidt tot mogelijk baanverlies in de 
middenklasse: deze banen riskeren geautomatiseerd te worden
(Goos & Manning, 2007) 

2) Van nieuwe technologie wordt verwacht dat deze complexer is en
daarmee hogere eisen stelt aan de kennis en vaardigheden van 
medewerkers
(HCSS & TNO 2013).

3) Smart Industry gaat gepaard met ontwikkelingen als zelfsturende
teams, werkroulatie en continue ontwikkeling
(Goos, 2013)

4) De rol van HR moet in lijn liggen met de vereisten die gesteld
worden door de technologische ontwikkelingen
(Shamin, Cang, Yu & Li, 2016)



Onderzoeksvraag:

• Hoe zal werk in de Nederlandse technieksector
veranderen door technische ontwikkelingen in de 
opkomende vijf tot tien jaar en hoe zullen deze
ontwikkelingen de rol van HR professionals 
veranderen?



Aanpak:

• Exploratieve, kwalitatieve aanpak
• 54 Nederlandse techniekbedrijven

• 20 grote (≥250 medewerkers) / 34 MKB (<250 medewerkers)

• High-tech industrie, installatietechniek, mechatronica, bouw, 
elektrotechniek, en IT

• 54 semi-gestructureerde interviews met CEOs (N=37) en HR 
directeuren (N=17)

• Topics interview guide:
• Technologische ontwikkelingen
• Implicaties voor de organisatie
• Implicaties voor de werkvloer
• Implicaties voor HR



Veranderingen in werk
volgens bedrijven:

• Banen in de techniek zullen diverser en veeleisender worden: 
customization en mens-machine samenwerking

• Samenwerken in wisselende teams van collega’s, klanten en
leveranciers en toennemende onvoorspelbaarheid

• Automatisering en robotisering zullen het werk van o.a. operators 
fors veranderen

• Virtual reality en augmented reality zullen leiden tot vernieuwing
van werkprocessen en procesinrichting

• Nieuwe productie-markt-combinaties, businessmodellen, en
organisatiemethoden zullen gaan ontstaan



Werken in de nieuwe industriële realiteit:

Levy & Murnane (2005):
1. In staat zijn om ongestructueerde problemen op te lossen;
2. In staat zijn om informatie op een slimme manier te vinden, te
interpreteren, en te gebruiken om producten/diensten te verbeteren;
3. In staat zijn om non-routine-werk, dat lastig uitvoerbaar is voor 
geavanceerde techniek, uit te kunnen voeren

Als toevoeging op Levy & Murnane (2005):
4. In staat zijn om te functioneren in een afwisselende, veranderende, 
en onvoorspelbare werkomgeving;
5.  In staat zijn om samen te werken met geavanceerde technologie



Gevolgen voor HR en organisatie:

• Van Human Resource Management terug naar Personeel & Organisatie

• Ontketen de échte Human Resource Development Expert

• Verlaat de ivoren toren: bouw learning communities/field labs met 
stakeholders (bedrijfsleven, onderwijs, en overheid)



We gaan door! 

• Samenwerken met meerdere (high-)tech organisaties in het inrichten 
van optimale mens-technologie samenwerking

• Technologie: interactieve, robotische armen (collaborative robots / 
cobots)

• Hoe maak ik optimaal gebruik van de cobottechniek?
• Op zoek naar de joint optimization (Applebaum, 1997):

• Technische specificaties: wat is mogelijk?
• Impact op werk: hoe gaat werk veranderen?
• Impact op de mens: welke persoon is het meeste geschikt?



Vragen / Suggesties:

saxion.nl/sihc https://www.techyourfuture.nl/
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