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Kunnen robots onze branche  
herdefiniëren door techniek?



Waarom zijn schoonmaakrobots nodig?

“Onze werkende 
populatie neemt 
wereldwijd af”

?



Denk aan ”vijftig tinten grijs”!

Vijftig tinten 

GRIJS

Denk aan ”deze..



De werkende populatie daalt,
van 4 op 1 tot 1 op 2 in 2040! 

Hoe snel gaat dit? 



Technology creëert vele nieuwe banen, al decennia lang..

Is de angst dat technologie banen inpikt terecht? 



Bron: Mc Kinsey Global Institute 

18 % van de huidige werkenden, hebben een beroep 
dat in essentie nog niet bestond in 1980!

➢ Ja, sommige taken in de branche zullen sterk afnemen
➢ Ja, taken van schoonmakers gaan inhoudelijk veranderen.
➢ Technologie heeft altijd meer (nieuwe) banen gecreëerd in de tijd.



106 vacatures 
per 100 
werklozen!

Ook dit zal niemand ontgaan zijn..



De media staat er vol mee..



➢ Focus op behoud van schoonmaak personeel 
➢ Verminderen van overbelasting / druk
➢ Aantrekkelijk werk bieden aan instromers
➢ Meer buitenlandse krachten aantrekken?  
➢ Efficiënter werken niet nog harder:  

• “Autonomiseren” van monotoon, saai werk
• Data gestuurde, real-time inzet o.a. door OIT 

Wat kun je doen voor de continuïteit? 



➢ Er zijn ook minder serieuze oplossingen.
➢ Gadgets met focus op “Er leuk uitzien” vervelen snel. 
➢ Humanoïden kunnen tot spanning leiden bij kinderen en ouderen.  
➢ Schoonmaak robots van de 3e generatie zijn dit stadium al voorbij.
➢ “Infotainment” i.p.v. “Entertainment” voegt wel waarde toe!

Zijn (alle) robots een serieuze oplossing? 

(Robot met Hologram) 



Wat is eigenlijk een robot?   

Een Robot is een programmeerbare machine 
die zelfstandig taken uitvoert en kan reageren 
op omgevingsfactoren. Vaak uitgerust met 
sensoren zoals camera’s, lichtmeters etc. en 
zich kunnen aanpassen op hun omgeving. 

(diverse bronnen)



Kent u nog een strandfotograaf ?  



Welke soorten professionele schoonmaakrobots zijn er ?   

✓ Stofwis en stofzuig-robots en combinaties 
✓ Compacte schrobzuig robots met stofwis 

combinaties  
✓ Grotere (industriële) schrob-zuigrobots  
✓ Industriële grote veeg robots (binnen en buiten)
✓ Robots met een ontsmettende werking 
✓ Kristallisatie robots 
✓ Gevel en straatveeg robots voor buiten.  



Zijn de schoonmaak robots hun gadget status voorbij?  

Sinds de “3e generatie” 
zijn schoonmaakrobots
serieuze, bewezen en 
geaccepteerde  

“Co-werkers”.

Quote: Sb Tip-Top,
“We hebben meer vraag dan we aan kunnen, robots helpen ons daarbij “



➢ De 1e generatie, (ca 2012) was technisch nog te beperkt.  
➢ De 2e generatie, grotendeels aangepaste traditionele 

machines met externe software hebben veel compromissen. 
➢ De 3e High Tech generatie onderscheid zich door volledige 

autonomie, flexibiliteit, serieus brede toepasbaarheid,  
groot assortiment, korte ROI, gebruiksgemak, connectiviteit, 
betrouwbaarheid, real-time monitoring en waarde behoud.  

Wat wordt bedoeld met de 3e generatie schoonmaakrobots? 



Welke concrete voordelen heeft deze nieuwe generatie? 

• Ook in zeer dynamische en 
complexe omgevingen in de 
inzet van robots nu mogelijk. 

• Het installeren gaat sneller 
en vloerplannen worden 
door gebruik van AI-software 
voor 100% gereinigd. 

• Door connecties met liften en  
autonome verzorging-stations 
reinigen robots zelfstandig 
meerdere etages.



Zijn de verwachtingen te hoog, te laag of realistisch?

✓Te hoog?

✓Te laag?



Vervangen schoonmaakrobots schoonmakers?

➢Nee, zij helpen schoonmakers efficiënter te werken als een “Co-werker”. 
➢Door inzet van robots kunnen andere taken zoals contactpunten vaker of 

intensiever schoon gemaakt worden.   

➢Eén operator kan meerdere 
robots bedienen en 
ondertussen complexere 
taken uitvoeren naar keuze. 



Hoe veilig is een robot eigenlijk? 

Een toer langs de vele ogen en oren van een 
moderne robot

3D laser

Sonar sensoren

Diepte laser

Aanraak bumper 

Sensor camera's

Obstakel vermijdings-laser

Voet bescherming sensor

Noodstop knop



Inclusief maar niet beperkt tot.. 

Waar kunnen we reinigingsrobots inzetten? 

Commerciële 
omgevingen 
➢Winkelcentra
➢ Supermarkten
➢Kantoor gebouwen 
➢Hotels

Institutionele  
omgevingen
➢ Transport
➢Gezondheidszorg 
➢ Educatie
➢Openbare ruimtes 

Industriële  
omgevingen
➢ Logistiek
➢ Distributie centra
➢ Productie bedrijven
➢ Parkeer garages



Hoe zit het met regelgeving?      

✓ Robots zijn CE–gecertificeerd 
en voldoen aan de machine     
richtlijnen.

✓ Ook aan AGV richtlijnen voor 
data protectie moet  
worden voldaan.  

✓ De aansprakelijkheid dient 
verzekerd te zijn. 

✓ Additionele Europese regels 
zijn in de maak. 



✓ Een Professionele stofzuigrobot met autonoom laadstation en 
een Cloud-to-Cloud verbinding met de lift:

✓ Verminderd een groot aantal stofzuigers naar “1”, 
✓ Reduceert het geluidsniveau aanzienlijk
✓ Verminderd urenlang zwaar fysiek werk = 4 X   +

Enkele voorbeelden welke het verschil verhelderen





➢ Hogere kwaliteit en hygiëne, 
minder kans op ongevallen, 
en overbelasting, veiligere en 
gezondere werkomgeving, 
bieden veel financieel 
voordeel.

Welke voordelen zijn er naast een korte terugverdientijd? 



Bedankt voor uw aandacht!

The content of this presentation is made with great care. No rights can be taken from the content of this presentation. 

Zijn robots een zegen?

Ze kunnen een stuk van het probleem oplossen,
op de juiste locaties en met de juiste mind-set!


