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Wat doen we? 

Persoon met 
arbeidsbeperking

Duurzame, veilige en 
lonende arbeid

Presentator
Presentatienotities
Als maatwerkbedrijf hebben we de taak om duurzame, veilige en lonende arbeid te voorzien voor onze personen met een arbeidsbeperking. En als ondersteunende dienst hebben wij mee de taak om deze balans in evenwicht te houden. Werk werkbaar maken en houden voor onze doelgroep. 



Wat doen we? 

• Werknemer met arbeidsbeperking te “zwak” is voor het 
huidige werkaanbod?  

WAT ALS… 

• Huidige werkaanbod:

• Cognitief en/of fysiek zeer complex

• Korte levertermijn 

• Kleine reeksen

• Hoge kwaliteitseisen 

Presentator
Presentatienotities
Maar… wat als… de balans in onevenwicht geraakt?Wat als de werknemer te zwak is voor het huidig werkaanbod. Maar is hij/zij wel te zwak óf is ons huidig werkaanbod niet langer aangepast aan de vaardigheden van onze doelgroep. Je zou kunnen stellen dat de werknemer “te licht” uitvalt voor ons “te zwaar” werkaanbod.  Te zwaar, want we merkten verschuivingen in ons huidig werkaanbod… 



Wat doen we? 

meerdere wegen 
naar oplossing

veel 
componenten

langdurige 
deelbewerking

moeilijke 
positionering

slechte 
toegankelijkheid

verborgen 
operaties

slechte 
ergonomie vakkennis nodig

werkvolgorde 
belangrijk

subjectieve 
inspectie

fijne motoriek en 
precisie afregeling

onstabiele
grondstoffen

nood aan 
gedetailleerde
werkinstructies

zachte en 
flexibele 

materialen

gebrek aan 
feedback

Wat is complex (montage) werk?  16 criteria 

Presentator
Presentatienotities
Ik sprak daarjuist over complex werk. Maar wat maakt complex werk, nu net complex. Je ziet hier een overzicht van 16 criteria. Is er iemand die de rode draad ziet? 
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Wat is complex (montage) werk?  16 criteria waarvan 10 cognitief 

Presentator
Presentatienotities
Als ik dit doe, is het misschien duidelijker…. Meer dan de helft van de criteria betreft cognitieve criteria. Dit alles dwong ons om te zoeken naar oplossingen. Het dwong ons terug te keren naar de kern van onze taak: het werk werkbaar maken voor onze personen met een arbeidsbeperking. 



Wat drijft ons? 
1. VEREENVOUDIGEN van complex werk

2. STABILITEIT CREËREN in het proces 

3. MEER ONDERSTEUNING bieden naar werknemers met lagere inzetbaarheid

4. BORGEN van kennis & goede kwaliteit  

5. SNELLE LEERCURVE genereren

Presentator
Presentatienotities
En dit is uiteindelijk wat ons als maatwerkbedrijf verder drijft. We willen: … 



Wat drijft ons? 
Cognitieve assistentie
1.0  Pick-to-light (2014)

Presentator
Presentatienotities
En zo starten we in 2014 met onze 1.0 versie. En pick to light systeem waarbij de lichtjes vertellen waar er een component moet gegrepen worden. En zo kunnen we op deze werkpost toebehorenzakjes gaan afvullen die bestaan uit heel wat versies met heel wat componenten die altijd in gelijkende maar toch net iets andere samenstelling voorkomen. 



Wat drijft ons? 
Cognitieve assistentie
2.0  Projectiesysteem (2016) 

Presentator
Presentatienotities
Na heel wat zoekwerk, bezoeken van beurzen, mogelijke leveranciers die op bezoek kwamen, botsten we plots op het Light Guide Systems.En zo was onze eerste 2.0 versie geboren. Na een experimentele fase zowel op technisch vlak als op vlak van vormgeving van de werkinstructies, werd het systeem geïmplementeerd in productie. Wij noemen het “ons slim projectiesysteem”. 



Wat drijft ons? 
Cognitieve assistentie
Voorbeeld 1

Presentator
Presentatienotities
De eerste toepassingen rolden zich uit binnen onze elektromontage. Hier gaan we lgs vooral gaan inzetten als opleiding, training bij nieuwe montages, kleine reeksen, orders die niet vaak doorkomen. Als we merken dat de werknemer het systeem niet langer nodig heeft, kunnen ze op de traditionele werkposten verder werken, zonder de ondersteuning van lgs. 



Wat drijft ons? 
Cognitieve assistentie
Voorbeeld 2

Presentator
Presentatienotities
Een andere toepassing is om langdurende montages permanent te gaan begeleiden. Op deze manier kunnen we verder de werknemer gaan ondersteunen door het stap voor stap aanbieden van de montage instructies, kunnen we kwaliteit gaan afzekeren, kunnen we mensen met een lagere inzetbaarheid gaan selecteren voor dergelijke taken. Nog een bijkomend voordeel is dat je mensen die deeltijds werken, en dus halfweg de dag afwisselen, moeiteloos kunt laten inpikken waar zijn collega net vóór de middag ergens half weg een montage het werk stopte. 



Wat drijft ons? 
Cognitieve assistentie
Voorbeeld 3

Presentator
Presentatienotities
Dit is een trainingswerkpost om bimanueel werken te stimuleren. 



Wat drijft ons? 
DOEL: het effect van verschillende instructiemedia onderzoeken… 

Papieren
instructie

Mondelinge
instructie

Augmented reality
(Light Guide system)

eigenschappen van de 
persoon

… op productiviteit, kwaliteit en welbevinden van de operator 

Presentator
Presentatienotities
In het voorjaar van dit jaar lieten we ook een studie uitvoeren door kulak (Pieter Vanneste).Het doel van het onderzoek was om het effect van verschillende instructiemedia te onderzoeken. Zo vergeleken we de eerder traditionele instructiemethoden met AR. We hielden ook rekening met specifieke eigenschappen van de persoon in kwestie: zoals hun ervaring, voorkennis met dergelijke taken.En zo werd de invloed op productiviteit, kwaliteit en het algemeen welbevinden van de operator onderzocht. 



Wat drijft ons? 
Productiviteit - Meer ervaring en betere cognitieve vaardigheden hogere

productiviteit

- 1 taak AR lagere productiviteit maar niet significant. 

Kwaliteit - Corrected errors: AR positieve invloed
- Fatal errors: geen invloed
- Ervaren operatoren maakten minder fouten

Stress - AR: minder ervaren stress, minder complexiteit werd ervaren

- Meer ervaring en betere cognitieve vaardighedenminder stress

Help - AR: minder vragen naar bevestiging

- Betere cognitieve vaardigheden → zelfstandiger werken
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