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Onderwerp

Afname van banen door robotisering
Datum

19 juni 2017
Ons kenmerk

Geachte heren Steenbakkers en Deryckere,

C2209490/4197486
Uw kenmerk

Bij brief van 1 juni 2017, ingekomen op 2 juni 2017, heeft u namens de CDA
fractie schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

J.M.J.M. (José) van Rosmalen

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Telefoon

(06) 11 95 80 97

1. Bent u bekend met het bericht 'Robots nemen duizenden banen over in
Brabantse distributiecentra', Brabants Dagblad 01-06-2017?1

Email

Antwoord: Ja, dit is ons bekend.

Bijlage(n)

jvrosmalen@brabant.nl
-

2. Onderschrijft u de resultaten van het onderzoek van BCI waarin wordt
geschetst dat 35.000 van de 85.000 arbeidsplaatsen gaan verdwijnen in de
komende 15 jaar in distributiecentra door robotisering?
Antwoord: Ja we onderschrijven de resultaten van het onderzoek van BCI.
We plaatsen wel een kanttekening; het rapport belicht slechts één aspect van de
logistiek. De groei van de sector wordt onderbelicht. De verwachte groei in
branches als e-commerce is dusdanig groot dat er eerder sprake zal zijn van een
tekort aan geschikte mensen.

3. Klopt het dat Brabant daarbij de grootste klap krijgt van alle provincies met
een verwacht verlies van 10.700 voltijd banen?
Antwoord: Als je strikt naar de aantallen kijkt, lijkt dit te kloppen. In de logistieke
sector zijn echter weinig voltijd banen. De bedrijven vragen tijdens de
piekmomenten deeltijd inzet. Er wordt binnen de sector gestuurd op
werkzekerheid en niet op baan zekerheid. Onderzoek van de STEC groep2
toont aan dat het niet om banenverlies gaat maar om de broodnodige
vervanging.
Robots doen in toenemende mate hun intrede in de logistiek, vooral door de
opkomst van de e-commerce. Deze robotisering heeft meerdere effecten.
1

http://www.bd.nl/economie/robots-nemen-duizenden-banen-over-in-brabantsedistributiecentra~a45cb12c/
2
Rapport: Logistiek in beeld, cruciale rol van arbeidsmarkt bij een strategische
locatiekeuze, maart 2017.

Enerzijds kan het een (gedeeltelijke) oplossing zijn voor het toenemende tekort
aan logistieke werknemers. Immers, robots kunnen banen vervangen.
Het gaat daarbij vooral om simpele, repetitieve taken. Het gaat naar
verwachting nog 5 tot 10 jaar duren voordat robots meer ingewikkelde
logistieke taken kunnen doen. Anderzijds vraagt deze robotisering nieuwe skills
van werknemers in de logistiek. Om de logistieke processen en systemen (ICT)
te bewaken en goed te laten functioneren, zal er een verschuiving optreden
waarbij de meer laagwaardige functies verdwijnen en er naar verwachting, juist
meer behoefte is aan hogere functies. Logistiek wordt steeds meer ‘hightech’ en
de vraag naar meer scholing neemt toe.
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4. Indien dit getal voor Brabant klopt, hoeveel baanverlies kan in de sector in
Brabant natuurlijk worden opgevangen door bijvoorbeeld pensionering en
hoeveel banen zullen er 'gedwongen' verdwijnen?
Antwoord: De komende jaren gaan naar schatting tienduizend mensen in de
logistiek met pensioen, dit samen met de groei potentie van de sector, maakt dat
er een tekort blijft aan arbeidskrachten.
De groei in warehousing is in de periode 2010 – 2014, 8% geweest.
Indien dit groeipercentage vastgehouden wordt, op dit moment lijkt het zelfs een
behoudend percentage, dan komen er zonder vervanging al ruim 5.500 opslagen warehouse banen bij de komende 5 jaar.

5. Bent u bereid om samen met de distributiecentra in Brabant en andere
relevante stakeholders die kunnen bijdragen aan een oplossing voor dit
probleem, bijvoorbeeld in het onderwijs, om tafel te gaan zitten. Dit met het doel
om vroegtijdig passende afspraken te maken om deze transitie in goede banen
te leiden voor alle werknemers? Doel van deze gesprekken zou volgens het
CDA moeten zijn om eventuele gedwongen baan beëindigingen te
minimaliseren en werknemers in de distributiecentra vroegtijdig zoveel mogelijk
zekerheid te geven.
Antwoord: Ja, we zijn als Provincie al jaren betrokken bij de Logistieke Agenda
Brabant en andere gremia die dit als doelstelling hebben.
• Logistieke Agenda Brabant (LAB) werk samen met de regio’s. In triple helix
verband geven zij topprioriteit aan human capital binnen de logistiek.
• Kennispact 3.0 aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt waarin alle MBO
scholen in Brabant zijn verenigd. Ook daar is logistiek een speerpunt.
• Bovendien zijn we partner bij de verkenning naar de Logistics Community
Brabant. LCB is in een samenwerking van kennisinstellingen (NHTV, TU/e,
TiU, NLDA.) gericht op versnellen van innovatie. Accent ligt op
kennisuitwisseling en vergroten van de economisch toegevoegde waarde
en behouden/versterken van de toppositie in de logistiek. We verwachten
u hier in het najaar nader over te kunnen informeren

6. De twee Brabantse regio's West en Midden Brabant hebben de logistiek
gekozen als economische specialisatie en banenmotor. Wat betekent dit bericht
voor hun en onze ambities en investeringen op het gebied van logistiek?
Antwoord: Robotisering is broodnodig om een sterke economische hotspot
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positie te behouden én nieuwe vestigers ervan te overtuigen dat hun supplychain operaties goed bezet blijven en afgewikkeld worden. Robotisering is in
deze sector aanvullend, voor eentonig en soms zwaar werk. Ook levert
robotisering een verdere verhoging van productiviteit op en nieuwe
werkgelegenheid in de robotisering industrie. Zonder robotisering zwakt de
hotspot positie in ieder geval af.
Dit onderwerp mag niet éénzijdig benaderd worden vanuit mogelijk verlies van
arbeidsplaatsen in de komende 15 å 20 jaar. Het geeft een compleet beeld als
het in perspectief geplaatst wordt met de vervangingsvraag, schaarser
wordende arbeidsmigranten en groei in de logistiek. Per saldo versterkt de
robotisering de logistieke kracht van Nederland en van Brabant in het bijzonder.
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Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

ir. A.M. Burger
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