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Het doel van PACT Brabant is om 300 bedrijven en 3000 werknemers in 3 jaar tijd ‘robotproof’ te 
maken. Om dat te bereiken, starten we dit project met een eerste fase die bestaat uit vier onderdelen: 
het opzetten van een ‘wasstraat’ robotica, het uitzetten van een ‘robotscan’, het bouwen van een 
‘opleidingsplatform’ en het maken van ‘inspiratiefilms’. Hieronder per projectonderdeel de 
tussenstand en de vooruitblik naar het einde van deze eerste projectfase.  
 
Wasstraat. Om Brabantse MKB’ers bewust te maken van de mogelijkheden van robotica, organiseren 
we samen met Fontys workshops. In de eerste projectfase organiseren we twee workshops voor 15 
ondernemers. Beide workshops vinden plaats in februari en bestaan uit twee dagdelen. Ze vinden 
plaats bij Fontys (dagdeel 1) en een bedrijf (dagdeel 2). De ene workshop richt zich op het robotiseren 
van maakprocessen, de tweede op het robotiseren van logistieke processen. Meer informatie  
 
Robotscan. Eind 2018 hebben we een vragenlijst uitgezet naar Brabantse MKB’ers, om erachter te 
komen wat hun vragen en behoeften zijn op het gebied van robotica. 115 ondernemers hebben 
gereageerd op de vragenlijst, die we o.a. hebben ontwikkeld in samenwerking met Teqnow en de 
Robotacademie. Op het eind van het project zal de projectleider de resultaten presenteren aan het 
PACT Bestuur. De resultaten geven mede richting aan het vervolg op deze eerste projectfase.  
  
Opleidingsplatform. Er is in onze provincie veel aanbod van onderwijs en opleidingen op het gebied 
van robotica. Het doel van het opleidingsplatform is om dit aanbod eenvoudiger inzichtelijk te maken 
voor ondernemers en andere geïnteresseerden. We hebben het platform ontwikkeld in samenwerking 
met Holland Robotics – de vereniging van roboticabedrijven die het platform ook na deze eerste 
projectfase zal beheren. Meer informatie 
 
Inspiratiefilms. Ondernemers laten zich bovenal inspireren door andere ondernemers. Daarom nemen 
we enkele inspirerende films op bij Brabantse ondernemers, uit meerdere sectoren, die al aan de slag 
zijn gegaan met robotica. Er worden nog enkele films opgenomen, naar verwachting zetten we ze 
(verspreid) online in februari en maart.   
 

Vragen of opmerkingen? beeker@vnoncwbrabantzeeland.nl 

https://www.vnoncwbrabantzeeland.nl/evenementen/workshop-robotica/
https://www.hollandrobotics.com/nieuws/opleidingsplatform-robotica-gelanceerd/
mailto:beeker@vnoncwbrabantzeeland.nl

