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Inhoud

Het personeelstekort is in de industrie al 

jarenlang een steeds terugkerend thema. 

Door vergrijzing is de uitstroom in de bran-

che behoorlijk groot, terwijl de aanwas nog 

altijd te klein is. We spraken met een recruit-

ment organisatie en grote werkgever in de 

industrie. Hoe pakken zij het probleem aan?

We hebben het al heel vaak gezegd in Process Control: we praten wel heel vaak over Indus-

trie 4.0 (en alle andere bijbehorende ontwikkelingen en termen), maar in de praktijk gebeurt 

er in de industrie vaak nog te weinig. Bij Siemens vond men het tijd om de industrie te laten 

zien wat er met moderne technologie mogelijk is en hoe relevant die ontwikkelingen voor 

uw bedrijf kunnen zijn. Wij mochten even rondkijken in het gloednieuwe Digital Experience 

Center en waren positief verrast.

ExRobotics in Delft ontwikkelde met een 

subsidie van het ministerie van Infrastruc-

tuur en Waterstaat een nieuwe en verbe-

terde versie van zijn ATEX-gecertificeerde 

robot. De leerervaringen van pilots bij 

BRZO-bedrijven met de voorganger zijn in 

het ontwerp van het nieuwe model mee-

genomen. “Binnen een maand waren we 

uitverkocht. Vooral de olie- en gasindustrie 

heeft veel interesse”, zegt Iwan de Waard, 

directeur ExRobotics.
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