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DE OPBRENGST VAN RPA
AAN DE HAND VAN DRIE 

SUCCESFACTOREN 



Robotic Process Automation (RPA) is een laagdrempelige manier om te automatiseren. Naar schatting 

van Gartner zal 85 procent van de organisaties wereldwijd hiervan gebruikmaken. De kosten zijn 

namelijk lager dan die voor een maatwerkapplicatie. Tegelijkertijd zijn de opbrengsten groot. Denk 

hierbij onder andere aan tijdsbesparing én de kansen van uw werknemers om hun tijd aan meer 

uitdagender werk te besteden, wanneer u RPA inzet in uw organisatie. In dit whitepaper laten we het 

belang zien van een gerichte, beheersbare implementatie van RPA-technologie. 

Dat doen we aan de hand van drie succesfactoren. 

Denk bij RPA niet aan fysieke robots uit fabriekshallen of uit sciencefictionfilms. Robotic Process Automation 

is een softwarematige oplossing die het mogelijk maakt om handmatige werkzaamheden die een 

medewerker uitvoert te automatiseren. Als er geen alternatief is binnen de applicatie, doet de robot dat op 

dezelfde manier als de mens.  

De robot bootst dan dezelfde acties na die de mens 

uitvoert middels het simuleren van toetsaanslagen 

in dezelfde invoerschermen. Vandaar de ‘robot’ in 

RPA. De robot verricht werk dat normaliter door 

mensen gedaan wordt en vaak repetitief, weinig 

uitdagend en gebaseerd op processen met niet 

teveel uitzonderingen is. Dat is dus precies het soort 

werk dat u geautomatiseerd wilt hebben. 

Zie de robot maar als een onvermoeibare digitale 

collega die niet op vakantie gaat, niet ziek wordt en 

nooit naar de wc moet. De menselijke werknemers 

kunnen zich vervolgens op werk richten waar zij 

meer voldoening uit halen. Vaak valt dat samen met 

activiteiten die meer toegevoegde waarde creëren 

voor de organisatie. 

POWER APPS: EEN MOOIE AANVULLING OP RPA 

Mogelijk heeft u al eens over Power Apps gehoord. Dit 

is een dienst van Microsoft waarmee gebruikers zelf een 

app in elkaar kunnen ‘klikken’. Dat gebeurt aan de hand 

van sjablonen en drag and drop. Een groot voordeel is 

dat u hiermee op laagdrempelige wijze maatwerkapps 

kunt bouwen voor uw organisatie. Power Apps werken 

uiteraard naadloos samen met andere Microsoftdiensten. 

U kunt op gebruiksvriendelijke wijze data invoeren in 

een dergelijke applicatie. Daar kunnen vervolgens robots 

‘achter’ gebouwd worden. Die zorgen dan automatisch 

voor het verwerken van deze data in andere systemen. 

Net als RPA is Power Apps geschikt voor quick-wins. Let 

op: er is eveneens een risico op wildgroei.

RPA IN EEN
NOTENDOP



Een bijkomend voordeel van RPA is dat het ook ingezet kan 

worden als een interface tussen verschillende systemen en 

applicaties, vooral daar waar geen andere geautomatiseerde 

oplossing voor bestaat. Of waar de geautomatiseerde 

oplossing niet voldoet. Eén van de voordelen van RPA is dat de 

technologie laagdrempelig is. Iemand met weinig ervaring in 

programmering kan met de tooling aan de slag. Door gebruik 

van reeds geprogrammeerde activiteiten kunt u makkelijk uw 

procesverloop binnen de tooling opzetten en direct testen.

Daarnaast hoeft u het proces niet meer uit te denken, want 

u neemt gewoon de stappen over die de medewerker eerst 

uitvoerde. De technologie is zo vergevorderd dat deze robots 

snel ontwikkeld kunnen worden, zodat u al snel resultaat neer 

kan zetten. Ook is de ondersteuning van diverse leveranciers 

dusdanig dat u dit ook verantwoord kan doen. 

Op basis van kleine (deel)processen kunt u al snel quick-

wins behalen. Laat elke organisatie nu net heel veel van 

zulke processen hebben. Er is dus volop kans om een 

succesvol begin te maken én vervolgens op te schalen.

Daarnaast zijn de kosten vrij laag ten opzichte van 

andere oplossingen. De meeste leveranciers van RPA 

tooling hebben een gratis versie waarmee u de techniek 

kan uitproberen. In de praktijk blijkt dat de investering 

van de meeste robots binnen enkele maanden worden 

terugverdiend. Zo’n robot kan al direct een toevoeging 

zijn op uw bestaande systemen. Dus geen ingewikkelde 

implementatieprocedure of conversies of wijzigingen 

van bestaande applicaties. Tot slot kunnen de benodigde 

‘als X, dan Y’-regels vrij gemakkelijk gecreëerd worden. 

Het gaat namelijk om bestaande en dus bekende 

bedrijfsprocessen die geautomatiseerd worden. Zoals 

altijd in de automatisering valt of staat ook de introductie 

van RPA met een juiste aanpak. Hieraan liggen een 

aantal succesfactoren aan ten grondslag. We lopen er 

drie graag met u door.



SUCCESFACTOR 1
BETREK MEDEWERKER
Zoals gezegd haalt u met RPA eentonig en repeterend werk weg bij de medewerker. Wie heeft hier meer 

zicht op dan de medewerker zelf!? Het voordeel: er blijft meer tijd over voor werk waar hij/zij meer voldoening 

uit haalt. Welke medewerker wil dat nu niet! Dus betrek vooral die medewerker om potentiële processen 

boven water te halen. Een manier om dit te doen is het houden van roadshows binnen uw organisatie op 

diverse afdelingen.

Omdat RPA heel laagdrempelig is, kunt u ook medewerkers die daar interesse voor hebben enthousiasmeren 

om hun eigen robot te bouwen. Daarmee maakt u het gebruik van de tooling eigen en bouwt u dus kennis 

op in uw eigen organisatie. Deze medewerkers zijn tevens uw ambassadeurs om het eentonig repeterend 

werk te vervangen voor andere processen. 

Het opstellen en communiceren van duidelijke covernance is hierbij wel cruciaal. Wildgroei dient te worden 

voorkomen aangezien dit een van de risico’s is bij zowel RPA als bij Lowcode development of bijvoorbeeld de 

ontwikkeling van Microsoft PowerApps. 

Ook wordt aangeraden om binnen uw eigen organisatie medewerkers in de rol van business analisten aan 

te haken. Zij kennen als geen ander de bedrijfsprocessen en zien dus eerder de mogelijkheden voor de 

toepassing van RPA in de organisatie. 



Beheersbaarheid, wat verstaan we daaronder? 

Het zal niet de eerste keer zijn dat een proces in een organisatie toch niet zo efficiënt blijkt te zijn. Wij vinden 

het belangrijk om het proces eerst te analyseren, vervolgens te optimaliseren en dan pas te automatiseren.

Herkent u het probleem dat een medewerker altijd bepaald werk uitvoert en vervolgens een andere 

uitdaging aangaat? Vaak is er nauwelijks tijd voor overdracht van de werkzaamheden en ontstaat er een 

kennisprobleem. Hoeveel organisaties hebben hun processen uitgebreid opgeschreven?

Als u een proces robotiseert, moet u als organisatie nog steeds grip houden op uw bedrijfsprocessen en de 

inrichting ervan. Wij vinden het daarom belangrijk dat ook het werk van de robots gedocumenteerd wordt.

In goede documentatie staat hoe robots zijn ontwikkeld en welke stappen ze volgen. Kortom: de processen 

worden beschreven. Om deze documentatie op te stellen, kunt u zichzelf vragen stellen. Denk aan onder 

meer: 

Wanneer deze kennis op papier staat en de documentatie op orde is, kunt u met tooling de robot gericht 

bijstellen; ter reparatie of proactief. Wanneer die informatie ontbreekt, schiet u met losse flodders en dat 

was juist niet de bedoeling. Naast functionele beheersbaarheid is technische beheersbaarheid ook aan te 

bevelen. Hierbij kunt u denken aan:

SUCCESFACTOR 2
BOUW BEHEERSBARE 
ROBOTS

• Wie zijn de verantwoordelijken voor welke robots? 

• Draait de robot in de cloud of in ons eigen beheer? 

• Wie zorgt voor onderhoud en updates? 

• Wat valt bijvoorbeeld onder de service-level agreements? 

• Hoe dragen we een robot over aan een nieuwe werknemer, als de bouwer ergens anders gaat 

werken? 



• Hergebruik van onderdelen van een robot die in 

meerdere processen gebruikt worden. Denk aan 

bijvoorbeeld versturen van een email. 

• Standaardisering in de automatisering 

waaronder uniformering van naamgeving en 

codering.

• Inrichting voor lifecyclemanagement.

• Inrichting van een goede beheerorganisatie en 

infrastructuur.

• Aandacht voor mogelijke uitzonderingen in het 

proces en het afvangen hiervan in de coding.

We hebben eerder benoemd dat RPA laagdrempelig is en dus door eigen medewerkers toegepast kan 

worden. Echter is hier een risico aan verbonden. Namelijk dit kan leiden tot wildgroei.

 

Wildgroei voorkomen leidt tot betere beheersbaarheid. Dat wil zeggen dat u zicht heeft op welke robots er 

zijn, wat ze doen en wie daarvoor verantwoordelijk is. Dit is echter vaak een ondergeschoven kindje bij veel 

bedrijven. Door de aantrekkingskracht van RPA komt de nadruk vaak te liggen op technologie.



SPRINT 0

Elke te bouwen robot vraagt om een business case vooraf. Wie samenwerkt met Recognize, krijgt 

daarom altijd te maken met sprint 0. Die bedraagt zo’n vier weken en levert deze zaken op: 

01.  

Een Process Description Document (PDD), waarin het 

huidige proces uitgebreid beschreven wordt, aan de hand 

van screenshots. Hierin staan zaken als de doorlooptijd, de 

stakeholders en de (digitale) locatie van het proces. Dit is een 

perfect moment om degenen bij het gesprek te betrekken 

die met de robot gaan werken. Degenen op de werkvloer 

weten immers het beste welke processen verbeterd kunnen 

worden, omdat zij daar elke dag mee te maken hebben. 

Het PDD is bijna een soort handleiding van hoe het proces 

uitgevoerd moet worden en in welke systemen. 

02.  

Een procesanalyse: zowel van het huidige als van het 

gewenste proces. Met ondersteunende documenten en/of 

afbeeldingen wordt een workflow gemaakt. Die helpt u om 

inzicht te krijgen op hoe de processen verlopen. Misschien 

blijkt dat er helemaal geen robot nodig is, maar dat een API-

koppeling beter is voor deze situatie. 

03.  

Procesoptimalisatie: hoe kan dit proces het beste verbeterd 

worden vóórdat we gaan automatiseren? Betrek ook zeker de 

stakeholders bij dit gesprek. 

04.  

Tot slot: de business case. Daarin staan alle bevindingen 

tot nu toe. Denk aan de voorgestelde procesflow, welke 

investering nodig is, de ROI en natuurlijk de planning. 



Aan de hand van sprint 0 kwantificeren en kwalificeren we de robot. Er ontstaat een beeld van de nettowinst 

(waarover meer bij de vierde pijler). Afbakening is essentieel wanneer er met een externe partner gewerkt 

wordt, evenals documentatie. Taken kunnen dan gemakkelijk overgedragen worden: van uw organisatie naar 

uw partner en weer terug. Bovendien helpt deze fase om C-level te enthousiasmeren over RPA. Ons gesprek 

verloopt dan met bijvoorbeeld de IT- of innovatiemanager, die vervolgens met de CEO in gesprek gaat. 



SUCCESFACTOR 3
DRAAGKRACHT BINNEN 
DE ORGANISATIE
Draagkracht begint bij adoptie. Betrek hier dus naast de medewerkers de C-lagen en management 

binnen de organisatie. Zij zijn de sponsors en kunnen een bedrijfsvisie opzetten waarin RPA een 

duidelijke plek in heeft. Als er support is vanuit deze groep, zullen medewerkers sneller met ideeën 

komen om eentonig repeterend werk te automatiseren.

Stimuleer de medewerkers die zelf robots hebben gebouwd of waarvoor robots zijn gebouwd om RPA onder 

de aandacht te brengen van andere medewerkers. Vergeet hierbij ook niet om de business analisten hierbij 

te betrekken. Zij allen zijn de beste ambassadeurs, want zij spreken uit ervaring! 

Om de kennis en ervaring die is opgebouwd 

met het uitrollen van RPA in de organisatie, is 

het goed om een Center of Excellence op te 

zetten, waar vanuit alle lagen mederwerkers 

onderdeel van uit maken. Dit om de visie, juiste 

aanpak, begeleiding van gebruik van tooling, 

te waarborgen, zodat de voordelen van RPA zo 

goed mogelijk worden benut.

Er is dus een zekere mate van volwassenheid 

nodig om goed met robots te werken. Wij 

denken daarom dat het goed is dat u dit samen 

doet met een organisatie die ervaren is in het 

uitrollen van RPA. Wij kunnen u helpen met de 

juiste vragen te stellen in de organisatie:  

• Welke stappen moet u zetten in het opzetten van een goed fundament waarin RPA een duidelijke plek 

krijgt?

• Welke processen lenen zich goed voor automatisering en welke juist niet?



• Hoe zet u een robot fabriek op?

• Hoe zet u een Center of Excellence op?

• Hoe voorkomen we dat er robots binnen onze organisatie zijn waar anderen niets van weten?

• Is er wel een robot nodig voor deze taak, of is een betere oplossing?

• Wat zijn de juiste stappen om van een idee tot een robot te komen?

Wij van Recognize denken, op basis van de ervaringen die wij inmiddels hebben opgebouwd met de inzet 

van RPA, dat wij een goede partner kunnen zijn in uw reis met RPA. Ons motto is: Een goede voorbereiding 

is het halve werk.



HET EINDRESULTAAT
HARDE CIJFERS EN BIJ-
KOMENDE VOORDELEN
Ervaring is het beste bewijs. RPA is geen uitzondering. 

Deze technologie is perfect voor quick-wins, met een 

hogere succesfactor indien goed geïmplementeerd 

en beheersbaar. Dan heeft u een eerste robot, na een 

bescheiden implementatietijd (zo’n twee maanden) en vrij 

lage kosten, maar met een grote opbrengst. Met dit eerste 

project kan vervolgens de opbrengst aangetoond worden 

aan de stakeholders. Daarvoor kunt u gebruik maken van 

rapportages en een dashboard. Daarop vindt u onder meer 

de bespaarde uren, de verrichte handeling en hoe sterk de 

foutmarge is teruggedrongen. Wil iemand weten hoe het 

met RPA gaat? Deel dan het dashboard.

Maar waar bestaat de opbrengst precies uit? Zoals gezegd 

kunnen we de tijdsbesparing uitdrukken in fte’s. Op basis 

daarvan kan een ROI berekend worden. In de kaders van 

deze whitepaper vindt u een aantal korte cases met concrete 

cijfers. Er staan echter ook andere voordelen in, die zich 

niet zo gemakkelijk laten vertalen naar cijfers. Wat dacht u 

van het reduceren van foutmarges, betere moraal van de 

medewerkers, kortere doorlooptijden? Ook kunt u hiermee 

een hogere klantentevredenheid mee bereiken, zoals in de 

SLA’s of KPI gedefinieerd?

Zoals gezegd maakt die fte-besparing tijd vrij voor 

uitdagendere werkzaamheden. Een andere optie is dat 

u efficiënt kunt groeien. Een robot kan (gedeeltelijk) de 

taken uitvoeren waar u anders een nieuwe medewerker 

voor aan had moeten nemen. Moet u juist met minder 

mensen werken, bijvoorbeeld omdat uw collega een andere 

VERWERKING INKOOPORDERS 

Voor een bedrijf dat jaarlijks handmatig 

86.000 inkooporders print en mailt, hebben 

we een RPA gebouwd. Die automatiseert 

de validatie, archivering en versturing van 

inkooporders. 

DE VOORDELEN: 

• Een besparing van 2.0 fte per jaar. 

• Een minimale administratieve last. 

PROJECTEN AFSLUITEN

Een van onze klanten sluit elke dag maximaal 

honderd projecten af. Die moeten allemaal 

in het ERP-systeem geregistreerd worden. 

Daarna kan pas de facturatie volgen. 

DE VOORDELEN: 

• Een besparing van 1.0 fte per jaar. 

• Een dagelijkse facturering. 

BESTANDEN OMZETTEN NAAR PDF 

Deze klant moet jaarlijks 10.000 geheime 

bestanden omzetten naar een pdf. Daarna 

volgt de archivering. Ook dit is werk dat een 

RPA op zich kan nemen. 

DE VOORDELEN: 

• Een besparing van 1.1 fte per jaar. 

• De juiste manier van archiveren. 

• Een anonieme verwerking. 



HET VERVOLG
OPSCHALEN NA SUCCES
Alle begin is moeilijk. Als u gebruik maakt van de genoemde succesfactoren, schept u de grondbeginselen 

voor het beheersbaar bouwen van nieuwe robots.  De basisvoorwaarden zijn er immers.  Scan uw facturen 

nog handmatig, maar wilt u uitdagender werk voor uw medewerker? Dan heeft u al een schone taak voor de 

volgende robot.

Maar betrek hierin vooral een partner. Die heeft ervaring met een goede opzet en helpt met de 

gebruikersadoptie. En wij kunnen uw partner hierin zijn!

Misschien hebben we u al zoveel op weg geholpen, dat u nummer vijf zelf bouwt. Zo zorgt u ervoor dat u ook 

daadwerkelijk de robot bouwt waar u behoefte aan had. Voor iedere robot moet er natuurlijk wel een goede 

procesanalyse en procesoptimalisatie gedaan worden.

DATA OPHALEN UIT HET KLANTSYSTEEM 

De klant in kwestie werkt voor verschillende 

klanten. De klantinformatie staat echter in 

verschillende klantsystemen. De robot brengt 

deze gegevens bij elkaar en zet ze klaar voor 

de medewerker. 

DE VOORDELEN: 

• Een besparing van 0.3 fte per jaar. 

• Klantinformatie die gebundeld klaarstaat 

aan het begin van de werkdag. 

• Altijd actuele informatie, waardoor de 

dienstverlening van hogere kwaliteit is. 

• Nog tijdefficiënter kunnen werken. 

baan vindt? Dan kan een robot wellicht een deel van diens 

werkzaamheden opvangen.  

Vergeet natuurlijk niet om het succesvolle eindresultaat 

samen te vieren. Automatisering is niet alleen een feestje voor 

IT, maar ook voor de gehele organisatie. 



RECOGNIZE
UW PARTNER VOOR 
BEHEERSBARE RPA
Nu denkt u misschien: als robots bouwen zo laagdrempelig is, waarom zou ik dan samenwerken met een 

partner? Ons antwoord? Dan hoeft u het wiel niet opnieuw uit te vinden. Inmiddels mag wel duidelijk zijn dat 

er altijd risico’s op de loer liggen. Bovendien zijn er processen die complexer zijn en om echt uitgebreidere 

RPA-kennis vragen. Werkt u met legacy-systemen, of wilt u RPA processen efficiënter en robuuster opzetten? 

Dan is het tijd om een partner in de arm te nemen.

Recognize zorgt voor passend advies en de juiste kennis. We leveren u de methodieken en de technologie 

voor effectieve, beheersbare robots. Denk aan de krachtige RPA-tooling van UiPath. Eén van de top 3 RPA 

tooling leveranciers. Ook combineren we Power Apps en RPA voor optimale automatisering. Onze sprint 0 

zorgt voor beheersbaarheid. Dat is ideaal wanneer u een verstandig begin wil maken met RPA.

Partnerschap omvat bovendien niet alleen het overnemen van het beheer, maar ook het (door)ontwikkelen. 

Neem bijvoorbeeld het stimuleren van hergebruik van onderdelen in een proces, zodat u dat onderdeel maar 

één keer hoeft te ontwikkelen. Zo ondersteunen we u in uw digitaliseringsslag.

 

Heeft u uw eerste robot al gebouwd, maar wilt u dat nu uitrollen? Geen paniek, want wij kunnen u helpen 

met deze digitale transformatie. Dan beoordelen wij de robot en bijhorende documentatie. Vervolgens 

helpen we u met verbeteringen.



De wereld om ons heen verandert in een rap tempo. Digitale ontwikkelingen volgen 

elkaar razendsnel op. Recognize ondersteunt organisaties bij die digitalisering en 

de bijbehorende cultuurverandering. Dit doen we door business en IT met elkaar 

te verbinden. Op een laagdrempelige, informele manier werken we samen met de 

eindgebruikers, om hun processen te verbeteren. Betrokkenheid staat daarbij centraal.

Voor uiteenlopende organisaties zijn we het verlengstuk als het gaat om digitalisering. 

Samen met klanten kijken we naar hun in- en externe processen. Hierdoor ontdekken 

we de behoeften en kunnen we verschillende disciplines en competenties met elkaar in 

contact te brengen. Oftewel: connected possibilities. Op die manier realiseren we samen 

de beste digitale oplossingen en creëren we waarde.

Wilt u een begin maken met RPA, of wilt u meer informatie? Dan kunt u een call van zo’n 

kwartier aanvragen met een van onze experts. In veel gevallen kunnen we de call nog 

dezelfde dag plannen. Wij kijken er naar uit om u van advies te voorzien. Bij interesse kunt 

u ons bereiken via +31 74 76 00 260 of stuur een mail naar contact@recognize.nl
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