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Over ons: Business Case Entrepreneurs

~20 consultants
(+ schil)

Bilthoven
(Utrecht)

Digitale 
transformatie

Zorg & welzijn Verzekering-
gerelateerd Overige
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Wij regelen het 
voor/met je



Hoeveel weet je al van RPA?

veelniets

1 2 3 4
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Hoe hoog zijn je 
verwachtingen van RPA?

hooglaag

1 2 3 4

4



Speelveld digitale transformatie
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Security & 
compliance

vandaag
uitgelicht

Robotics



Waarom lichten we RPA er vandaag uit?
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We make robots so people
don’t have to be robots.



Operationele kijk op RPA

> Operationeel perspectief <

Tactisch perspectief

Strategisch perspectief
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Praktische definitie

Binnen RPA is een robot een stuk software die de functie van een 
virtuele medewerker heeft. Net als een echte medewerker werkt 
deze robot op de gebruikersinterface (d.w.z. alles wat je ziet op 

het beeldscherm) van een computer.

RPA gaat dus
niet om dit
soort robots!
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Eenvoudig voorbeeld als ‘opwarmer’
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Video: Gerobotiseerde Portero-check (relevant in zorg)



De gebruikersinterface Het werkveld van de robot

Formulieren in webbrowsers zoals Chrome en Edge.
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De gebruikersinterface Het werkveld van de robot

Applicaties op de computer zoals Excel, Word en PowerPoint.
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De gebruikersinterface Het werkveld van de robot

E-mailclients, zoals Microsoft Outlook.
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De gebruikersinterface Het werkveld van de robot

Complexe webapplicaties, zoals een 
ECD/EPD of ander bedrijfsapplicatie.
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De gebruikersinterface Het werkveld van de robot

Allerlei systemen zoals AFAS, QlikView, TopDesk, Visma, Beaufort, 
Sharepoint, Mailchimp, Salesforce, SAP, …, enzovoort.

14



De gebruikersinterface Het werkveld van de robot

Zelfs ouderwetse mainframe-applicaties.
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De gebruikersinterface Het werkveld van de robot

Applicaties die via VDI (bijv. Citrix) worden aangeboden.
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De gebruikersinterface Het werkveld van de robot
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CONCLUSIE
Als jij het kan zien, ziet 

een robot het ook. 



Attended vs. unattended robot
Deze afbeelding komt van arrowdigital.com.

unattended robot
back-office robot

independent robot

attended robot
front-office robot
buddy robot

vs.
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Attended robot in de praktijk
Deze afbeelding komt van arrowdigital.com.

19

Proces A
Proces B
Proces C

De gebruiker kiest zelf actief welk proces de 
attended robot nu voor hem/haar moet oppakken.



Samenvatting RPA Slide 1 van 2

Het na kunnen doen 
van alle menselijke 

handelingen

Een aantal volgordelijke 
handelingen die samen 
een resultaat opleveren

Het automatiseren van 
deze handelingen (zonder 
menselijke tussenkomst)

Robotic Process Automation

klikken

typen

bestanden 
lezen

knippen & 
plakken

applicaties 
gebruiken

internetten
zoeken

rekenen

downloaden

mailen

inloggen

opslaan

“In normale mensentaal:
RPA gaat over alle hande-

lingen die jij achter je 
beeldscherm doet aan een 

softwarerobot leren.”

voorbeelden van handelingen:
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Samenvatting RPA Slide 2 van 2
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HAMVRAAG
Waar zijn jullie druk mee achter de PC?



Tactische kijk op RPA

Operationeel perspectief

> Tactisch perspectief <

Strategisch perspectief
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O.a. hoe
inzetten en 

wanneer
inzetten.



RPA: Voorbeeld #1

Formulieren verwerken

Talloze voorbeelden zijn er van formulieren 
(smartforms) – denk aan bestellingen, 
aanmeldingen, schade-meldingen, polismutaties
enzovoort – die online worden gevuld. Het is niet 
ongebruikelijk dat dergelijke data in de vorm van 
een e-mail bij een organisatie binnenkomt. 
Vervolgens gaat een medewerker aan de slag om 
de data te verwerken in systemen, e-mails te 
sturen, lijsten bij te werken… of wat er ook 
allemaal moet gebeuren in dit specifieke 
werkproces.
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Hoe RPA inzetten?

Webformulier wordt gevuld E-mail met data komt binnen Persoon verwerkt de data

1 2

12345678

jansen

11

RPA

Robot verwerkt de data
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Administratieve lastenverlichting 
in de keten ziekenhuis-thuiszorg

Ziekenhuispatiënten hebben na ontslag soms 
nog thuiszorg nodig. Ziekenhuizen maken dit 
'aanbod' kenbaar via webportalen (zoals 
Zorgspoor, Zorgwissel of Point), welke meerdere 
keren per dag moet worden bezocht door een 
klantenservice of -als er geen klantenservice of 
equivalent is- afzonderlijke teams van de 
thuiszorgorganisatie.

Omdat er geen of ontoereikende 
geautomatiseerde koppeling bestaat tussen 
deze transferportalen en de systemen van 
thuiszorgorganisaties, zijn robots ontwikkeld die 
'bewaken' deze portalen en op het juiste 
moment zorgen ze dat de juiste gegevens bij de 
juiste persoon terecht komen.

Portal 

A
Portal 

B
Portal 

C

RPA

RPA: Voorbeeld #2
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Hoe RPA inzetten?



RPA: Voorbeeld #3

Datamigratie/-conversie

Het migreren van systeem A naar systeem B 
gebeurt niet vaak, maar is natuurlijk geen 
uitzonderlijke situatie. Voor de situaties waarin 
geautomatiseerde migratiemogelijkheden 
ontbreken of te gelimiteerd zijn, zijn software-
robots een mooi alternatief (of aanvulling).

A B
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Hoe RPA inzetten?



Een RPA-robot anno nu is een doener 

“DOEN” “DENKEN”

“Iedereen heeft het over AI, 
machine learning enzovoort, 
maar de praktijk is dat veel 
basale processen nog niet 

eens op orde zijn. ”

… en ontzettend 
veel nichespelers.
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RPA + AI: Voorbeeld #3
Hoe RPA inzetten?

CRM

Werkvoorraadbeheer & werkverdeling

Een bekend fenomeen, mailboxen die dagelijks overspoeld worden met nieuwe e-
mails van klanten. Deze dienen vaak gekoppeld te worden aan het CRM-systeem en 
vervolgens dient de juiste persoon aangestuurd te worden om het verzoek op te 
pakken. Een tijdrovende, saaie klus en een vaste koppeling bestaat vaak niet. Door 
RPA met AI te combineren wordt dit proces gerobotiseerd. AI leest de mail uit en zorgt 
ervoor dat de juiste labels worden geïdentificeerd. De robot zorgt ervoor dat de mail 
in het CRM-systeem aan het juiste dossier wordt gehangen en dat de juiste persoon 
wordt aangestuurd het verzoek te verwerken.



Talloze toepassingen

Rapporten 
genereren & 
verspreiden

Autorisaties 
(in diverse 
systemen) 

geven

Controleren 
& verwerken 

facturen Verwerken 
bestellingen

(Klant)
dossiers 

automatisch 
bijwerken

Planning & 
rooster 
makenVerrijken 

systemen 
met inter-
netdata

Verwerken 
aan-/afmel-

dingen

“Labelen” 
van binnen-

komende
documenten

Onboarden
nieuwe 

medewerker

Onder-
steunen

recruitment
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Hoe RPA inzetten?

….

….



Proces kritisch 
bekijken (en 

herontwerpen)

Netjes 
automatiseren 
met bestaande 

IT-middelen

Als het niet 
anders kan, 

dan (tijdelijk) 
robotiseren

… maar “the last mile of automation”
Het lot van RPA: nooit de 1e keuze…

1 2 3

‘Weggooien’ druist in tegen de 
menselijke natuur, maar toch zijn veel 

robots van tijdelijke aard. De robots 
die je nu hebt, zijn waarschijnlijk niet 
de robots die je over 1 of 2 jaar hebt.”
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Wanneer RPA inzetten?



48Het is risicovol om RPA als 1e oplossing of in isolatie van de IT-architectuur te bekijken.



Waarom per se RPA in het IT-landschap?

49

Systems of Records
(meestal ‘Commercial Off-The-Shelf’)

Hier onderscheiden 
we ons niet mee Ex

te
rn

e 
sy

st
em

en

API API

1
Wanneer koppel-

mogelijkheden
ontbreken

2
Wanneer leverancier 

het systeem niet 
kan/wil aanpassen

(bijv. generieke SaaS)

4
Wanneer er schaarste is 

in operationele capaciteit 
(bijv. door crisis of door 

seizoensdrukte) 

3
Wanneer leverancier 
het systeem niet snel 
genoeg kan aanpas-

sen (bijv. schaarste in 
ontwikkelcapaciteit)

Systems of 
Differentation

(bijv. low-code)

Hier onderscheiden 
we ons wel mee

API

API

API API

5
Wanneer de alternatieve 

oplossing te duur is



RPA: wanneer wel, wanneer niet?

procescomplexiteit

pr
oc

es
ko

st
en

hooglaag

hoog

laag

• ‘Human touch’
• Doe- vs. denkwerk
• Uitzonderingen
• Aantal systemen
• Veranderende systemen
• ‘Speciale’ puzzels (bijv. UZI-pas)

• Volume
• Tijd/energie
• Aantal FTE
• Aantal fouten
• Werkplezier
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Wanneer RPA inzetten?



Security & privacy

2 Encrypted credentials
(sleutels, wachtwoorden, enzovoort)

3 Logging & audit trail
(ook voor development & deployment)

4 Vergrendelde 
schermen

5 ‘Verwerk & vergeet’-
beleid 

6 Versiebeheer 
(van robot)

Role-based access 
(voor robot)7

1 Maatwerk kwetsbaar-
hedenanalyse
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Doel: 2 a 3 weken voor 1e werkende robot

Implementatie & tijdspad
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Strategische kijk op RPA

Operationeel perspectief

Tactisch perspectief

> Strategisch perspectief <
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Zie softwarerobots in de 
eerste plaats als virtuele, 

(evt. tijdelijke) medewerkers 
en niet als 

bedrijfssoftware.

Kanttekening: ja er is beheer nodig en ja het is 
software, maar het gaat hier nadrukkelijk om de 

subtiele nuance.
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Digitale transformatie is 
veel meer dan RPA.

RPA in isolatie zien van 
andere thema’s is risicovol. 
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Opvallend veel RPA-kansen? 
Dat is een indicator van een 
fundamenteel probleem in 

het IT-landschap.
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RPA is geen lelijke 
oplossing, maar de goed 

doordachte (tijdelijke) last 
mile of automation.
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The last mile of automation 
en end-to-end automation 
zijn sterk conflicterende

begrippen. 

Robots die lange processen uitvoeren zorgen voor 
RPA’s reputatie van “lelijke automatisering”. De vraag is 
of RPA’s klassieke voordelen (snel te realiseren, relatief 

goedkoop) nog wel standhouden in zo’n situatie. 
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Kies de juiste processen. 

En denk al snel groot, want 
met het robotiseren van 

irrelevante ‘procesjes’ 
bewijs je niets.

62



Succesvolle robots kunnen 
de prikkel wegnemen om 
daarna de broodnodige 

echte investeringen te doen. 
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De echte robotiserings-
ideeën ontstaan vaak op 
de werkvloer, niet bij het 

management.
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Robots zijn zelfs een 
veranderkundig 

instrument. 

De virtuele medewerkers 
creëren lucht voor de echte

medewerkers.
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Van a computer in every
home naar a robot as buddy 

for every person.
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We make robots so people
don’t have to be robots.



Bedankt!
Succes met robotiseren!

Klaas-Jan Molendijk – klaas-jan@bce.consulting – 06 81 14 13 72

Ivo Beniest – ivo@bce.consulting – 06 36 29 41 04

Wouter de Wit - wouter@bce.consulting – 06 15 50 09 17


