
Workshop

Grotere toegevoegde waarde met technologie 

en innovatie-combinaties



Inleiding 

Tim Vannieuwenhuyse (Waak/4Werk)



Proeftuin 1 
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Meet the cobots!



“ZWAKKE” werknemer? “COMPLEX” werk?

fysieke & cognitieve
VAARDIGHEDEN

fysieke & cognitieve
BELASTING

2 vaststellingen:

- Toename in complexiteit van het werk

- Veranderende doelgroep 





Next step 1 = hogere FLEXIBILITEIT !

 Snellere ombouw van lijm- naar andere toepassing 
bv. vacuüm toepassing, grijptoepassing, ander gereedschap



Next step 2 = betere MOBILITEIT !

 Lastafelprincipe is OK op werkpostniveau, niet op werkplaatsniveau.



Next step 3 = lagere COMPLEXITEIT !

 Uitbreiding van COBOT-werkpost met geprojecteerde werkinstructies, 
krachtsensoren, visietechniek,… 



• Detecteren van meer toepassingen voor de Cobot
= complex werk
= bottleneck 
= haalbaar voor de cobot
= collaboratief

• 3 toepassingen gedefinieerd:
 QC met Cobot integratie van visiesysteem
 Schuren/polieren  integratie van krachtsensor
 Optimalisatie van de verlijming 

• Indien snelle omstelling mogelijk  flexibele en mobiele uitvoering !

Opdracht binnen deze TTI-proeftuin:



Proeftuin 2 
Automatische intelligente (zelflerende) stapelhulp 
(Westlandia)



Filmpje



Proeftuin 3 
Cognitieve arbeidsondersteuning op de werkpost 
tijdens assemblageprocessen (Mariasteen)



“ZWAKKE” 
werknemer

“COMPLEX” 
werk

?

Doel van “Cognitieve  Arbeidsondersteuning” 
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Beoordeling van complex (montage) werk: 16 criteria
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Beoordeling van complex (montage) werk: > 50% cognitief



neem de koffie
I

schenk in
I

zet koffie weg
I

neem de melk
I

Schenk in
I

zet melk weg
I

neem lepel
I

roer
I

leg lepel weg
I

Neem de kop
I

drink

neem EERST de melk
I

schenk in
I

zet melk weg
I

neem NADIEN de koffie
I

Schenk in
I

zet koffie weg
I

Neem de kop
I

drink

t=-27%

Ter illustratie 



Hulpmiddelen die de werknemer visueel ondersteunen tijdens zijn opdracht

Cognitieve arbeidsondersteuning in productie ?





Voorbeeld 1: complexe montage-activiteiten



Voorbeeld 2: assemblage met kwaliteitsborging 



Voorbeeld 3: stimuleren van bi-manuele handelingen



VRAGEN: 
bart.decloedt@mariasteen.be

Niets uit deze presentatie mag worden verspreid aan derden zonder schriftelijke toelating van Mariasteen vzw.

mailto:bart.decloedt@mariasteen.be


Bart Decloedt, R&D Eindverantwoordelijke
19/01/2017



Proeftuin 4 
Realisatie van een polyvalente overhevelingstool in 
functie van de preproductie en magazijnverwerking 
(Oesterbank) 

















• THEMA Repacking inkomende goederen  
Bestaand project van  ‘Oesterbank’ 

Binnenkomende goederen, 
geleverd in kartonnen    
dozen, worden overge-
heveld naar interne 
transportbakken.

Waarom? Erg rugbelastend werk



oplossing 



Filmpje overheveltafel



 Onze project integreren binnen de werking van     Mainfreight

Onze enclave ‘Mainfreight’ voert identiek werk

uit met een 8-tal doelgroepwerknemers van oesterbank.

=> repacking van goederen in kunststof bakken

Huidige werkmethode: 

Alle goederen worden aan een tafel

overgeheveld.

Geschikt voor doelgroepwerknemers met goede fysieke en 

inzichtelijke mogelijkheden



Samenwerking met:

- Prof Johannes Cottyn ‘Doctor in de 
Ingenieurswetenschappen, Bedrijfskundige Systeemtechnieken 

en Operationeel Onderzoek, gespecialiseerd in automatisatie’

- Steven Hoedt ‘academisch assistent industriële 
automatisering Xiak’



• Stand van zaken:

-> 20 okt. 2016: analyse door prof in Mainfreight

-> Momenteel wordt gewerkt aan de verdere analyse 
en theoretische benadering

-> 21/12/2016: samenkomst expertengroep in

oesterbank
• Duco, Sisa, fermette
• Constructeur : Decamet
• Ergo en TD oesterbank
• Xiak



Proeftuin 5

Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen

Ontwikkeling van polyvalente intelligente werkposten 
in de textielsortering en geautomatiseerde 
verpakking afvoerstroom



Textielsortering in het kringloopcentrum CIJFERS 2016

1.896.363 kg (40% totale inzameling)

1.600 textielzakken per dag

25% werknemers  

536 winkelklanten textiel per dag

40% winkelomzet



Textielsortering in het kringloopcentrum VANDAAG

+/- 5.000 kg per dag

Original = witte zak + winkel + afval

100 = 65 + 30 +5









































































































Textielsortering in het kringloopcentrum VANDAAG

Verbeterpunten:

- Lossen van de vrachtwagens

- Openen van de zakken (voorsortering):
fysiek zeer belastend

- Witte zakken: sorteerwerk frequent 
onderbroken



Textielsortering in het kringloopcentrum ONDERZOEK

Huidige situatie in kaart brengen
- Verificatie van het model
- Benutting operatoren
- Ergonomie: wandelafstanden
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Ontwikkeling van productie-ondersteunendetechnologieën  

op de werkvloer van maatwerkbedrijven en hun klanten

Dit project krijgt steun van Europa via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling



Textielsortering in het kringloopcentrum DE TOEKOMST

Lossen vrachtwagen + werkpost voorsortering

- Lossen op verdeelband

- Automatische zakkenverdeling naar 
werkpost



toevoer

23/03/2017 97



voorsortering

23/03/2017 98



voorsortering

23/03/2017 99



voorsortering

23/03/2017 100



Textielsortering in het kringloopcentrum DE TOEKOMST

Witte zakken

- Automatisch afvoeren goederen

- Automatisch vullen (worstenmachine)



Textielsortering in het kringloopcentrum DE TOEKOMST

De worstenmachine

- Kledij wordt verzameld op centrale 
aanvoerband

- Band brengt kledij tot aan machine

- Machine vult en ‘knoopt’ zakken (lasnaad?) 
OF machine verpakt kledij in rechthoekige 
vorm (low pressure)



Ontwikkeling van productie-ondersteunendetechnologieën  

op de werkvloer van maatwerkbedrijven en hun klanten

Dit project krijgt steun van Europa via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling



Proeftuin 6
Cameraherkenning – aanmaak van flexibele opstellingen 
(Waak) 



Kesteloot Dominique

Cameraherkenning : 

aanmaak van flexibel inzetbare 

werkposten



Historiek

2006 : Start ontwikkeling Smart Coach

-Gidsen van operator door zijn opdracht

*Stap voor stap via beeldmateriaal.

*Gidsen via elektrische meting en -sturing.

*Ontwikkeld i.s.m. CUO KU Leuven (Pyxima).

2012 : Start ontwikkeling en onderzoek cameraherkenning

-Procescontrole.

-Controle op de uitvoering van de opdracht.

-Kwaliteitsbewaking en -sturing.

-Ontwikkeld i.s.m. Howest Kortrijk.

-Op vandaag allemaal statische ‘dedicated’ systemen.



Waarom TTI project cameraherkenning?

Huidige opstellingen : 
-‘Dedicated’ voor een toepassing.
-Kostprijs tussen 7000 à 12000 euro.
-Bezettingsgraad te laag .

Toepassingsveld  verruimen : 
-Details vinden op grote bewegende oppervlakken.
-Breder inzetbaar maken van opstellingen.
-Samenbrengen van Smart Coach en cameraherkenning.

-Gidsen van operator bij montageopdrachten.
-Beslissen of een (deel)opdracht correct is uitgevoerd.
-Bewaken van de afgeleverde kwaliteit.
-Vermijden van extra controles (door validen).
-Taken vereenvoudigen bredere inzetbaarheid van doelgroep.



1. Controle van details op grote oppervlakken (in beweging)
- Toepassingen :

- Controle elektrische testborden

- Controle op details bij plaatbewerking

- Volledigheid en nazicht op details bij grote verpakkingen

- ………………….

2. Aanmaak flexibele werkpost met breed toepassingsgebied

- Snelle instelling voor verschillende toepassingen (reduceren omsteltijden).

- Koppeling aan het centraal systeem (opstart opdracht).

- Grotere bezettingsgraad op de werkposten creëren.

3.   2D en 3D cameradetectie van onderdelen

-Gidsen en controleren op de uitvoering van een opdracht door een operator.

-Opdrachten aan de operator doorgeven op basis van het reeds bekomen 

resultaat.

Onderdelen van het project : 



4. Ontwikkeling van een variabel instelbare verlichting :
- Afhankelijk van de toepassing  kan het licht gestuurd worden  : 

*Plaats

*Intensiteit

5. Beheersplatform
-Stabiel platform die al onze toepassingen kan koppelen : 

* Smart Coach

* Telweeg toepassingen

* Pick-to-Light.

* Cameraherkenning

* Andon begeleiding van operatoren/lijnen

* ……………………

-Koppeling aan ons centraal systeem

Onderdelen van het project : 



TTI project Proeftuin 2 cameraherkenning

Toegepaste Technologische Innovatie binnen WAAK voor : 

-Vereenvoudigen van werkopdrachten (doelgroep-proof).
-Werkzekerheid/betere inzetbaarheid voor de doelgroepmedewerker.
-Ontplooiingskansen voor de doelgroepmedewerker.
-Verbeteren van de technologische kennis.
-Samenbrengen van alle reeds bestaande technieken.
-Werkopdrachten binnenhalen uit andere marktsegmenten.
-……………………. 


