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OPWIJK

Zware verkeershinder 
op Dendermondse-
steenweg (N47)
In opdracht van het Agent
schap Wegen en Verkeer wor
den op donderdag 6 april, tij
dens de paasvakantie, asfalte
ringswerken uitgevoerd op de 
Dendermondsesteenweg (N47) 
over een afstand van 400 me
ter. De werkzaamheden zouden 
één dag in beslag nemen. De 
aannemer zal gebruikmaken 
van signaalgevers in de plaats 
van verkeerslichten. Zo kan hij 
actief reageren op wisselende 
verkeersdrukte uit een van bei
de richtingen. Bovendien kun
nen roodrijders zo worden af
gestopt. 
Samengevat: het doorgaand 
verkeer tussen Asse en Den
dermonde blijft mogelijk, wel
iswaar met zware hinder; 
waarbij de zijtakken richting 
Baardegem en Opwijk afgeslo
ten zijn voor alle verkeer.  (ego)

BRUSSEL

Brussel wil ook verbod 
op onverdoofd slachten
In navolging van het Vlaamse 
akkoord over een verbod op 
onverdoofd slachten, wil 
staatssecretaris voor Dieren
welzijn, Bianca Debaets 
(CD&V) nu ook een Brussels 
verbod. Er zal de komende da
gen een voorstel op tafel wor
den gelegd bij de Brusselse re
gering. Volgens haar zullen de 
andere partijen inzien dat het 
historische Vlaamse akkoord 
ook de beste zaak voor Brussel 
zal zijn.
Debaets heeft trouwens in de 
nasleep van het schandaal in 
het slachthuis van Tielt aan het 
slachthuis van Anderlecht ge
vraagd extra camera's te instal
leren. Die hangen er in de laad 
en loszones voor dieren, maar 
nog niet in de slachtzones zelf. 
Een overleg met de directie 
van de Abattoir om de prakti
sche kant te bespreken, wordt 
eerstdaags opgestart.  (rdb)

REGIO 
Busverkeer verstoord 
door vakbondsactie
Het busverkeer in de regio’s 
Leuven, Haacht, Londerzeel, 
Vilvoorde, Grimbergen en Asse 
is vanochtend verstoord door 
een vakbondsactie. Een deel 
van het personeel, vooral in de 
stelplaats van Grimbergen, legt 
het werk neer, uit onvrede met 
onder andere de rij en rusttij
den. De directie van De Lijn 
betreurt de actie, zeker omdat 
de gesprekken met de vakbon
den nog volop aan de gang zijn. 
Pas in de loop van de dag zal de 
precieze impact van de actie 
duidelijk worden. Ook voor 
morgen worden nog acties ver
wacht. 
De openbaarvervoermaat
schappij raadt de reizigers aan 
om de website van De Lijn in 
de gaten te houden. Vanaf 
6.15 uur staan daar de over
zichten van de gereden en niet
gereden ritten. Vanaf 7 uur 
kunnen de reizigers ook te
recht bij De Lijn op het num
mer 070/220.200.  (rdb)

Bourgogne in Ukkel, waar me
dewerkers speelgoed zullen op
ruimen, tuinieren en zelfs
naaiwerk verrichten.

Vorig jaar deed het bedrijf
meer dan 2.300 uur aan vrij
willigerswerk. Dat was twee 
keer zoveel als in de jaren voor
dien.   (rdb)

sfeer uitstraalt. We blikken ze
ker tevreden terug op deze ac
tiviteit, maar gingen ook met
een meer nuchtere kijk op de
daklozenproblematiek naar
huis.”

Later deze week gaan de me
dewerkers ook naar het jonge
renopvangcentrum Chapelle de

ITbedrijf Cisco uit Diegem
steekt de komende twee weken
de handen uit de mouwen in en
rond Brussel voor het goede
doel. Het gaat om een allesbe
halve klassieke teambuilding.
Het klussen gebeurt in het ka
der van de eerste Giving Back
week van het jaar. Zo'n 165 me
dewerkers helpen in een van de
veertien organisaties die de
Brusselse vzw Human Busi
ness (HuBu) samen heeft ko
zen met de Ciscoambassa

deurs. De eerste opdracht vond
plaats in het nachtopvangcen
trum Hoeksteen. Daar trokken
vijf medewerkers werkkledij
aan om er de slaapzalen op te
frissen en van een nieuwe verf
laag te voorzien. “We kregen er
een ontnuchterende introduc
tie door de directeur van het
asiel”, zegt Steve Vanderpoor
ten van Cisco. “Hij gaf bij aan
vang een overzicht van het ont
staan van Hoeksteen. Hij stelde
dat het daklozenbestaan voor
sommigen soms erg dichtbij
komt en dat het probleem toe
neemt. Toch gingen we na de
introductie vol goede moed aan
de slag. We hebben er een van
de slaapruimten voor 24 perso
nen opnieuw geschilderd zodat
die nu een meer huiselijke

Cisco houdt teambuilding 
voor het goede doel
De werknemers van Cisco 
België organiseren deze 
week hun eerste Giving 
Backweek. Bij wijze van 
teambuilding zetten ze zich 
in voor het goede doel.

W De medewerkers gaven een slaapzaal een nieuw likje verf.
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“Ik werk hier bijna dertig
jaar en heb alles op de werk
vloer zien evolueren.” Aan
het woord is Francis Van
snick (50), arbeider bij Audi
Brussel. De man werkt on
dertussen als een van de
weinigen samen met Baby
Geert, de allernieuwste ro
bot in zijn generatie. Hoe
wel de makers van Baby
Geert liever verwijzen naar
een cobot, een collaboratie
ve robot. 

Nieuw tijdperk

“Want deze robot is niet
zoals de 574 andere robots
die al actief zijn op de werk
vloer”, zegt Patrick Danau,
algemeen directeur van Au
di Brussel. “Baby Geert
luidt een nieuw tijdperk in.
Robots kunnen al veel, maar
nog niet alles. De rol van de
mens blijft dus zeker be
langrijk, aangezien mensen
flexibel, creatief en handig
zijn en over ervaring be
schikken.”

Voorlopig wordt de cobot
ingezet om lijm aan te bren
gen op kleine delen die na
dien in de deur van de Audi
wagens moet. De medewer
kers komen 's ochtends toe
en worden zelfs begroet
door Baby Geert. Door mid
del van een vingerafdruk en

een camera herkent de ro
bot de medewerkers. Die
kunnen ook met gebaren
communiceren. 

Ten dienste van

De zwaaiarmen van de ro
bot werden dan weer uitge
rust met flexibele gewrich
ten om blessures te vermij

den in geval
van een bot
sing met een
medewerker.

“Ik snap wel
dat de robots
als een be
dreiging kun
nen overko
men, maar we
onderzoeken

hoe de robot vooral ten
dienste van de arbeiders
kan worden ingezet”, zegt
Philippe Muyters (NVA),
Vlaams minister van Eco
nomie en Inovatie. “Het
ClaXonproject heeft im
mers niet enkel geresul
teerd in belangrijke techno
logische vernieuwingen,

maar stelde steeds de arbei
der voorop.”

Daar kan ook Francis Van
snick zich enigszins in vin
den. “De robot zal er voor
zorgen dat onze gezondheid
langer goed blijft”, zegt hij.
“Maar hij neemt natuurlijk
wel wat van ons handwerk
weg. Voordien gebeurde dit
allemaal manueel. Sneller
doet Baby Geert het werk
alleszins niet, maar qua pre
cisie is hij wel beter dan
wij.”

“Uiteraard vrees je wel
voor je job door de komst
van zulke robots”, besluit
Vansnick. “Dertig jaar gele
den waren we hier nog met
vier keer zoveel arbeiders.
Maar de technologie hou je
nu eenmaal niet tegen.”

Nieuwste generatie robots helpt bij assemblage wagens

Audi schakelt robot Baby Geert in als 
nieuwste werkmakker van arbeiders 
De arbeiders bij Audi 
Brussel hebben er een 
nieuwe collega bij op de 
werkvloer. Het gaat om 
Baby Geert, een robot van 
de allernieuwste genera
tie die zelfs interactie met 
de arbeiders mogelijk 
maakt. “We moeten mee
gaan met de technologi
sche evolutie.”

VORST 

W Francis Vansnick werkt als een van de weinigen met Baby Geert.
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FRANCIS VANSNICK 
ARBEIDER AUDI BRUSSEL

“Uiteraard vrees je voor je job door 
de komst van zulke robots. Dertig 
jaar geleden waren we hier nog 
met vier keer zoveel arbeiders”


