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Organisaties zoeken altijd naar mogelijkheden om zichzelf verder te 
ontwikkelen, in te spelen op trends in de samenleving en net dat beetje 
extra toegevoegde waarde te leveren. Diensten en processen worden steeds 
meer gedigitaliseerd en dit brengt zowel intern (beter communiceren en 
samenwerken, plaatsonafhankelijk werken, data en applicaties in een centrale 
omgeving) als extern (betere dienstverlening richting klanten) voordelen met 
zich mee.

Hoewel organisaties aan de voorkant veel van hun processen digitaliseren, 
zijn er in de backoffice vaak nog veel werkzaamheden die men grotendeels 
handmatig uitvoert. Denk bijvoorbeeld aan het verzamelen, invoeren en 
verwerken van data. Bij terugkerende handmatige taken moeten medewerkers 
vaak van scherm of applicatie wisselen. Ook moeten ze daarbij regelmatig hun 
inlognaam en wachtwoord invoeren.

Onderzoek van het Cognizant Center for the Future of Work geeft aan dat 
organisaties slechts 25 tot 40 procent van hun processen automatiseren. Veel 
processen zijn namelijk lastig te automatiseren met traditionele toepassingen. 
Als gevolg daarvan besteden medewerkers meer dan een vijfde van hun 
tijd (22%) aan het afhandelen van repetitieve, dagelijkse en vaak saaie 
werkzaamheden.

Hoe mooi zou het zijn als u ook deze taken kon automatiseren? Robotic 
Process Automation (RPA) maakt dit mogelijk. De technologie schakelt de hulp 
in van moderne en slimme softwarerobots die het leven van de werkende mens 
een stuk makkelijker en aangenamer maken. In deze whitepaper leest u alles 
over RPA en vertellen we u wat deze technologie organisaties en individuele 
medewerkers concreet oplevert.

Inleiding
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Wat is Robotic Process Automation (RPA)?
Robotic Process Automation (RPA) is de technologie waarmee u computersoftware of ‘robots’ configureert 
om de acties van werknemers die in digitale systemen werken na te bootsen. Softwarerobots gebruiken 
de gebruikersinterface om gegevens vast te leggen en applicaties te bedienen alsof ze zelf achter de 
computer zitten. Deze softwarerobots lezen en converteren data of triggeren reacties om zo een grote 
verscheidenheid aan repetitieve taken binnen een bedrijfsproces uit te kunnen voeren. 

RPA-oplossingen kunnen eenvoudig, maar ook behoorlijk complex zijn. Denk bijvoorbeeld aan een robot 
die automatische antwoorden op e-mails genereert, maar ook aan het inzetten van duizenden robots die 
een veelvoud aan taken binnen een ERP-systeem automatiseren. Ze nemen de gedaante aan van in de 
computer verstopte software die fungeert als uw persoonlijke assistent. U ziet de robot zelf niet, maar wel 
het effect van de handelingen die de software achter de schermen verricht. U haalt zodoende als het ware 
de robot uit de mens.

Waarom en wanneer zet u RPA in?
In welke gevallen en voor welke processen is het verstandig om gebruik te maken van RPA? 

• Denk allereerst aan taken die prima te automatiseren zijn, maar in de praktijk toch blijven liggen. Een 
goed voorbeeld is het opzoeken en vervolgens kopiëren en plakken van informatie. Door hier RPA 
voor te gebruiken, stromen gegevens veel sneller en makkelijker door naar verschillende systemen 
(backofficesystemen, applicaties, desktop- en Office-toepassingen). 

• Daarnaast is RPA ook te gebruiken voor het aanvullen van oplossingen voor Business Proces 
Management. Door RPA toe te voegen aan BPM, krijgt u meer inzicht in processen en de onderlinge 
afhankelijkheden tussen verschillende processen. U kunt nu namelijk ook data analyseren over taken 
die voorheen handmatig werden gedaan. Status- en voortgangsrapportages worden nauwkeuriger en 
frequenter. En wanneer u deze data over een langere periode monitort en analyseert, wordt het verder 
optimaliseren van processen stukken eenvoudiger.

• RPA is ook ideaal voor complexe trajecten waarbij zoek- en invulwerk centraal staan en organisaties 
gebruik maken van een zaaksysteem. Denk aan het beoordelen van een vergunningsaanvraag of het 
controleren en verifiëren van de kredietwaardigheid van een bedrijf. Met RPA automatiseert u alle 
schakels in de keten en maakt u ze minder foutgevoelig.

• Tot slot biedt RPA ook uitkomst voor organisaties die de afgelopen jaren in sneltreinvaart fysieke 
informatiestromen zijn gaan digitaliseren. Die data zijn vaak ergens ‘geparkeerd’, waardoor online 
archieven  (online archieven) en mappen volstromen met gegevens. Al die data manueel migreren 
naar applicaties en systemen is een tijdrovende en foutgevoelige klus. RPA biedt uitkomst en 
verzamelt, verrijkt, analyseert, verwijdert en migreert informatie op een geautomatiseerde manier. 
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Wat zijn de voordelen van RPA?
RPA heeft diverse praktische voordelen, zowel voor een organisatie als geheel als voor individuele 
medewerkers. We zetten de belangrijkste benefits op een rij.

1. Snel en eenvoudig inzetbaar

Het in gebruik nemen van nieuwe IT-oplossingen gaat vaak gepaard met lange en complexe 
implementatie- en adoptietrajecten. Dat geldt gelukkig niet voor RPA. Het is namelijk helemaal niet 
moeilijk om een softwarerobot te bouwen, zeker niet met moderne ontwikkeltechnieken als low- of 
no-code. Het is een kwestie van klikken en slepen. Zo selecteert u proceshandelingen die de juiste 
workflow(s) in gang zetten en bouwt u in enkele dagen een softwarerobot. 

2. 24/7 beschikbaar

Softwarerobots kunnen 24 uur per dag, 7 dagen in de week en 365 dagen per jaar blijven 
doordraaien zonder moe te worden. Dit maakt ze uitermate geschikt voor het uitvoeren van 
repetitieve taken die voor mensen snel geestdodend worden.

3. Makkelijk te integreren

RPA-technologie is complementair aan en makkelijk te integreren met bedrijfssystemen zoals uw 
CRM-, BPM- en ERP-pakketten. Omdat RPA snel haar plek vindt binnen uw IT-landschap, hoeft u 
bestaande systemen en infrastructuren niet te vervangen of opnieuw te herstructureren.
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Heeft u te maken met piekperiodes, bijvoorbeeld 
rond de feestdagen of in de zomer? Dan 
schept u door RPA snel extra capaciteit voor 
het verwerken van de groeiende hoeveelheid 
routinetaken. Softwarerobots maken het 
makkelijker om flexibel mee te bewegen met een 
toenemende vraag vanuit de markt. Met RPA wint 
u ook aan schaalbaarheid. Veel onderdelen van 
softwarerobots zijn te hergebruiken, wat u in staat 
stelt om een bibliotheek van software-onderdelen 
te creëren. Met die componenten ontwikkelt u snel 
en makkelijk nieuwe robots.

4. Meer flexibiliteit en 
schaalbaarheid

RPA geeft medewerkers meer tijd en gelegenheid 
om zich te focussen op taken die echte meerwaarde 
toevoegen aan uw organisatie en dienstverlening. 
In plaats van handmatig gegevens in te voeren of te 
verplaatsen, kunnen medewerkers klanten helpen en 
te woord staan. Een prima manier om de service te 
verbeteren en de merkreputatie naar een hoger niveau 
te tillen.

5. Meer aandacht voor de klant

Met RPA is het mogelijk om volledig automatisch data 
uit verschillende systemen te verzamelen,
zowel intern als extern. Dat zorgt voor een betere 
dataportabiliteit en maakt het makkelijker om 
specifieke data in verschillende systemen op te sporen, 
bijvoorbeeld als iemand gebruik wil maken van het 
recht ‘om vergeten te worden’. Het vermogen om data 
automatisch te ordenen en doorzoeken, maakt het 
makkelijker om compliant te blijven met de AVG.

6. Makkelijker voldoen aan de AVG
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Wat levert RPA op?
Het toepassen van RPA levert veel op voor uw business. Hieronder een aantal voorbeelden:

• Door de beperkte opstartkosten, snelle ingebruikname en herbruikbaarheid van componenten, 
is RPA een kostenefficiënte methode voor procesoptimalisatie. 

• RPA leidt tot een nagenoeg perfecte nauwkeurigheid bij het verwerken van data.
• U verkort de tijd die gemoeid is met dataverwerkingsprocessen met maximaal 90%. Een 

gemiddeld proces kan rekenen op doorlooptijden die met RPA 30 tot 50% korter zijn dan 
zonder.

• RPA heeft een gunstige ROI. Gemiddeld verdient u de investering binnen 6 tot 12 maanden 
terug.

• De productiviteit van de organisatie en het personeel stijgt omdat medewerkers al hun tijd en 
energie kunnen investeren in waardetoevoegende kerntaken.

Hoe krijg ik mijn organisatie enthousiast voor 
RPA?
Mensen die de technologie nog niet zo goed kennen, kunnen soms wat sceptisch zijn over RPA. Gaat 
een robot mij vervangen? En een softwarerobot kan toch nooit tippen aan een mens? Het idee achter 
RPA is niet dat de technologie de mens vervangt. Integendeel, de robots zijn virtuele collega’s die de 
menselijke kantoormedewerker ondersteunen.

Wilt u RPA gaan toepassen binnen uw organisatie? Leg dan de nadruk op die boodschap en de 
voordelen die de technologie met zich meebrengt. Zorg er ook voor dat medewerkers uit alle lagen 
van de organisatie betrokken zijn bij het kiezen van een RPA-oplossing die specifiek aansluit op de 
behoeften van het personeel en uw organisatie. 
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RPA wordt in diverse sectoren en op verschillende manieren ingezet. Hieronder een aantal voorbeelden 
uit de praktijk.

RPA in de praktijk

Supplychainmanagement in de transport en logistiek

In de transport en logistiek wordt RPA gebruikt voor het automatiseren van plannings- en 
leveringsprocessen. In het verlengde hiervan verbetert RPA ook het totale supplychain management 
door interacties tussen verschillende partijen binnen de keten te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan 
het in realtime versturen van automatische notificaties over een order of actuele voorraadstanden.

Een goed voorbeeld van RPA in een logistieke rol is het voorbeeld van Modern Dental, een bedrijf 
dat jaarlijks meer dan een half miljoen tandtechnische producten maakt. Om een passende kroon 
te maken is traditioneel een beetmonster van het gebit nodig. Deze afdruk werd nog niet heel lang 
geleden uitsluitend fysiek gemaakt en opgestuurd per koerier naar het tandtechnische laboratorium. 
Tegenwoordig gaat dat veelal digitaal, een werkwijze die extra verwerkingstijd kost omdat er 
verschillende merken digitale mondscanners zijn met elk hun eigen portaal. 

Dankzij RPA kan Modern Dental nu een gestandaardiseerd proces verzorgen voor de orderverwerking. 
Ongeacht het merk mondscanner dat de tandarts gebruikt, worden er softwarerobots aan het werk 
gezet om alles op één manier binnen te laten komen. De bestanden worden automatisch gekoppeld 
aan opdrachten en zo worden ook automatisch bestanden verzonden naar de juiste productielocatie. 
Een verzonden scan van de tandarts is daardoor binnen enkele uren verwerkt en in productie.

https://bmconsultants.com/klantervaring-tandtechnisch-laboratorium-zet-rpa-in-voor-een-gestroomlijnd-digitaal-proces/
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Finance en accounting

Ook in de wereld van de financiële dienstverlening en accounting kan RPA een grote impact hebben. 
Orderverwerking, het matchen van inkooporders met facturen, het aanmaken van facturen en het 
opsporen van betalingen: het zijn allemaal zaken die u (verder) kunt automatiseren met softwarerobots.

ABN-AMRO zet RPA bijvoorbeeld in om de bank in het digitale tijdperk persoonlijk en 
toekomstbestendig te houden. Zo is ABN-AMRO er in geslaagd om middels RPA de tijd en kosten die 
met veel processen gemoeid zijn met 90% terug te dringen. “Medewerkers zijn blij omdat ze dankzij 
de hulp van robots minder tijd kwijt zijn aan repetitieve taken en hun cognitieve kwaliteiten beter en 
gerichter kunnen benutten. Ze hebben bovendien meer tijd om persoonlijke aandacht te besteden 
aan klanten. Ook de klanten profiteren, omdat de robots hun bepaalde taken uit handen nemen en 
bijvoorbeeld zorgen voor vooringevulde formulieren”, aldus Pascal Smissaert van ABN-AMRO.  

De overheid

De Werkorganisatie De BAR, een ambtelijk samenwerkingsverband van de gemeenten Barendrecht, 
Albrandswaard en Ridderkerk, maakte voor een uniek project ook gebruik van de kracht van RPA. 
De organisatie heeft software robots ingezet voor het verwerken van aanvragen in het kader van de 
regeling Tijdelijke Overbrugging Zelfstandige Ondernemers (TOZO). Hiermee werd in korte tijd de 
benodigde administratieve capaciteit eenvoudig opgeschaald. Lees hier meer over deze case. 

Inmiddels hebben de De BAR gemeenten meerdere robotprocessen ingericht bij HR, financiën en het 
Sociaal Domein. Bijna maandelijks komen vanuit de organisatie nieuwe ideeën voor te robotiseren 
processen.

De gemeente Weert is twee jaar geleden gestart met RPA om een systeemintegratie tussen het 
zaaksysteem Djuma en hun applicatie voor Vergunning Toezicht en Handhaving te realiseren. Lees 
hier meer over de ervaring van gemeente Weert. Dit eerste project is aanleiding geweest voor een 
uitbreiding van de taken van de robot naar het Sociaal Domein. Hier verwerken softwarerobots de 
rechtmatigheidsformulieren bij Werk en Inkomen.

https://www.kofax.com/learn/case-studies/2021/intelligent-automation-abn-amro-the-personal-bank-for-the-digital-age
https://bmconsultants.com/rpa-ingezet-voor-tozo-aanvragen-bij-de-bar-organisatie/
https://bmconsultants.com/robotic-process-automation-in-de-gemeente-weert/
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Hoe helpt BMconsultants?

BMconsultants weet hoe u dataverwerkende processen in informatie-intensieve werkomgevingen 
efficiënt beheert en beheerst. We hebben veel ervaring met RPA-projecten, bij verschillende soorten 
opdrachtgevers. We zijn specialist op het gebied van Kofax RPA, een laagdrempelige RPA-oplossing 
die het mogelijk maakt om goede softwarerobots te bouwen. 

Kofax RPA heeft de volgende kwaliteiten:
• Het ontwerpen van RPA-werkprocessen gaat snel en eenvoudig. U kunt bijvoorbeeld 

integratiestromen inrichten door te navigeren van en naar applicaties en databronnen. Dat maakt 
de oplossing ook aantrekkelijk voor niet bijster technische gebruikers.

• Kofax RPA biedt toegang tot iedere willekeurige databron. Denk aan portals, websites, databases 
en desktop-applicaties. De softwarerobots werken met ieder bestandstype. U kunt applicaties via 
API’s en webservices aanroepen, zowel intern als extern.

• Kofax RPA is schaalbaar. Met de meegeleverde managementconsole kunt u probleemloos 
honderden softwarerobots controleren.

• Met Kofax RPA koppelt u eenvoudig aan de gewenste zakelijke applicatie(s).

Meer weten?
Wilt u meer weten over RPA? En bent u benieuwd hoe BMconsultants u helpt om het beste uit deze 
mooie technologie te halen? Neem dan gerust contact met ons op door te bellen naar 033 460 60 50 
of te mailen naar info@bmconsultants.nl.  

mailto:info@bmconsultants.nl

