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Automatisering werkt enthousiasmerend. Tijdrovend werk hoeft niet langer handmatig 

uitgevoerd te worden. Bedrijfsprocessen verlopen sneller, waardoor er tijd overblijft 

voor waardevollere activiteiten. Het is goed om samen met het hele team – of de hele 

organisatie – uw successen te vieren. Maar ja, het is ook mogelijk dat uw medewerkers 

té enthousiast worden. Er is niet veel technische kennis nodig om met tools als Power 

Apps en RPA toch krachtige automatiseringen te bouwen. 

Maar hoe houdt u het overzicht wanneer iedereen op zijn eigen houtje gaat 

automatiseren? In deze whitepaper laten we u zien hoe u beheersbaar en verantwoord 

opschaalt na quick-wins. 

POWER APPS
& RPA
Power Apps en RPA hebben veel potentie voor uw digitale transformatie. Bovendien zijn de 

investeringskosten vrij laag en is het heel gemakkelijk om een eerste applicatie of robot te 

bouwen, gewoon om eens te zien hoe dat nu gaat. 

Deze tools kunnen ook nog eens vrij snel in gebruik genomen worden. Het begin is meestal 

bescheiden, maar de positieve werking is vervolgens groot. Deze oplossingen zijn daardoor een 

mooie manier om anderen te enthousiasmeren. Wie houdt er nu niet van een quick-win?

Wie eenmaal begint met automatiseren, houdt daar niet snel mee op. Wanneer Els van 

financiën extra tijd overhoudt, wil Pieter van HR dat ook. Hij heeft ook zo zijn tijdrovende, 

vervelende klusjes. Kunnen die niet gelijk even geautomatiseerd worden? 

Aan vrijwel elk proces dat geautomatiseerd wordt, grenst weer een ander proces dat 

geoptimaliseerd kan worden. Voor u het weet bent u straks ook robots en applicaties aan het 

bouwen voor Rachid, Theo en Pauline. Een robot hier, een API daar, nog een set Power Apps: 

automatiseren kan opeens heel snel gaan.



POWER APPS
IN EEN NOTENDOP
Power Apps is een Microsoft-tool voor het bouwen van apps, bijvoorbeeld voor inzicht in 

bedrijfsdata. Deze applicaties kunnen op laagdrempelige wijze gebouwd worden, zonder dat u 

echt hoeft te kunnen programmeren. Logisch nadenken en drag-and-drop zijn al voldoende om 

zelf apps bij elkaar te klikken. Ze zijn vrij eenvoudig qua opzet en kunnen werkzaamheden een 

stuk gemakkelijker maken.

U wilt een paar voorbeelden horen? Nou, met Power Apps kunt u bijvoorbeeld applicaties 

bouwen voor:

uw HR-afdeling: apps voor onboarding;

uw buitendienst: apps voor monteurs waarmee zij materiaal kunnen bestellen, 

verbruik van materiaal kunnen doorgeven en hun klus kunnen uitvoeren.

uw logistieke medewerkers: apps voor magazijnbeheer en om de invoer en uitvoer 

van goederen af te handelen;

RPA
IN EEN NOTENDOP
Robotic Processing Automation (RPA) gebeurt op basis van softbots. Die imiteren menselijke 

handelingen door toetsenbordaanslagen te simuleren. Hierdoor kan een softbot handmatig 

werk overnemen van een medewerker. Denk bijvoorbeeld aan een Excellijst overtypen in een 

applicatie. 

Het gaat met name om eentonig, repeterend werk waarin weinig sprake is van uitzonderingen. 

De softbot – uw digitale collega – neemt dit werk over en vervolgens kan de medewerker van 

vlees en bloed zijn tijd besteden aan uitdagender werk.



Een softbot kan bovendien data overhevelen van het ene systeem naar het andere, als daar 

geen goede API’s voor zijn of bestaan of de kosten voor aanmaken van een custom API niet 

opwegen tegen de baten. 

Bovendien hebben legacy-systemen en -applicaties überhaupt geen API, waardoor het lastig 

wordt om de interfaces van de verschillende systemen aan te sluiten. Geen zorgen, dat wil niet 

zeggen dat ze onbegaanbaar terrein zijn. RPA-robots kunnen namelijk wél met legacy-sofware 

werken. 

U wilt wederom voorbeelden horen? Natuurlijk. Met RPA automatiseert u onder meer:

het invoeren van inkooporders in uw inkoop-applicatie vanuit een Excelsheet of 

pdf;

het administratief afsluiten van projecten in uw applicatie, inclusief controle of 

ze wel afgesloten mogen worden;

het invoeren verwerken van geregistreerde uren vanuit Excelsheet in uw ERP;

de registratie van materiaalverbruik in uw ERP.

DE VALKUILEN VAN
TE SNEL AUTOMATISEREN
Zowel Power Apps als RPA hebben een groot voordeel dat tegelijkertijd een risico vormt: de 

laagdrempeligheid. Wie zegt dat Els, Theo, Pieter, Pauline en Rachid netjes om apps en robots 

gaan vrágen? Misschien zijn ze in de tussentijd wel druk bezig om zelf hun apps bij elkaar te 

klikken. Die werken dan bijvoorbeeld op basis van een Excelbestand. Zo’n applicatie is in een 

uurtje klaar. Het eindresultaat ziet er bovendien mooi uit. 

Al die informatie staat niet langer in de eindeloze rijen van de spreadsheet, maar gewoon 

visueel in één scherm. Echter, is er straks nog wel sprake van één scherm als ieder zijn eigen app 

heeft gebouwd?



Waarschijnlijk ontstaan er heel veel sources of ‘truth’, terwijl er eigenlijk maar één waarheid kan 

zijn. Ook komen data dan overal en nergens te staan. Vaak wordt er niet altijd aan gedacht om 

de juiste data te vergaren. Een goed voorbeeld zijn timestamps bij bijvoorbeeld data die wordt 

gewijzigd of het aanmaken van nieuwe records. Denk even aan de financiële afdeling. 

Die heeft er echt baat bij om te weten wanneer een factuur binnen is gekomen, is goedgekeurd 

en is betaald. Die informatie is belangrijk voor een goed zicht op KPI’s. Meten is immers weten.

Vaak wordt er vergeten om de timestamps toe te voegen. Toch kan die informatie nu, of anders 

wel later, heel nuttig zijn. Er wordt helaas vaak te veel naar de toepassing gekeken en te weinig 

naar de onderliggende data.



Het is altijd goed om regelmatig te reflecteren op het gedane werk en waar je naar toe wilt met 

de gebouwde oplossingen. Daarbij is het goed om de volgende vragen te stellen:

Ontstaan er geen tools die hetzelfde en dus dubbel werk doen?

Kan iemand anders mijn tools gebruiken als ik het bedrijf verlaat?

Is er goede documentatie opgesteld, zodat anderen het beheer over kunnen 

nemen?

Past mijn app of RPA wel goed in de infrastructuur en architectuur van mijn 

organisatie?

Hebben we te veel mensen de mogelijkheid gegeven om te ontwikkelen? 

Moeten we kritischer zijn naar wie wel en wie niet toegang moeten hebben?

Waar staan we nu met onze automatisering en waar willen we over één, drie of 

vijf jaar staan?

Opschalen kan ook betekenen dat u oplossingen gaat bouwen die aansluiten op andere of 

meerdere systemen.  Er zijn organisaties die met meerdere systemen werken die ze allemaal 

via één venster in kunnen zien. U raadt het al: dat venster is de Power App. Die fungeert dan 

als een single source of truth. Tevens bestaat er de mogelijkheid om een PowerApp aan RPA te 

koppelen. Dit maakt het mogelijk om applicaties die op hoog niveau niet koppelbaar zijn toch 

te bedienen, maar dan vanuit een softbot. 

Een ander voordeel van deze combinatie is dat systemen vervangen kunnen worden. Gaat u 

een ander ERP-systeem gebruiken? Dan zou u de daaraan gekoppelde Power App nog gewoon 

blijven gebruiken. Dit is natuurlijk wel afhankelijk van hoe groot de verschillen zijn tussen het 

oude en nieuwe ERP-systeem en hoe de infrastructuur van de app is opgezet. 

HET NUT 
VAN OPSCHALEN



Wie automatiseringen efficiënt wil opschalen, moet nadenken over zijn infrastructuur en 

architectuur. Werken onder architectuur helpt organisaties namelijk om grip te krijgen op de 

informatievoorziening en de algemene bedrijfsvoering. Ook is een goede ‘bibliotheek’ aan 

herbruikbare componenten geen overbodige luxe. 

Daarmee wordt het niet alleen gemakkelijker om nieuwe apps en robots te bouwen, maar 

ook om ze uniform te houden. Als elke applicatie dezelfde look and feel heeft, wordt het 

gemakkelijker om daarmee te werken. 

Een verhaal uit de praktijk: een partner vertelde ons ooit dat die op een gegeven moment 

maar liefst tweehonderd Power Apps had. Die applicaties waren het gevolg van enthousiaste 

citizen developers: niet-programmeurs die met tools als Power Apps zelf software ontwikkelden. 

De organisatie wilde echter deze applicaties gaan professionaliseren. Daarvoor moest er een 

overstap gemaakt worden van citizen development naar managed development. 

Met het inzicht van nu was het bedrijf liever gelijk met een partner gestart, omdat er nu met 

terugwerkende kracht de volgende vragen beantwoord moesten worden.

VAN CITIZEN NAAR
MANAGED DEVELOPMENT

Welke apps gaan we overzetten?

Welke apps nemen we in beheer?

Hoe maken we de apps goed beheersbaar?

Hoe regelen we de security en de stabiliteit?

Een betrouwbare, ervaren partner helpt om de antwoorden op deze en andere vragen te 

formuleren. Die heeft immers de IT-expertise die nodig is om opschalen tot een succes te 

maken. Daarnaast heeft deze partij bovendien vaker dergelijke automatiseringsprojecten 

begeleid. Dit werkt het beste wanneer de mensen op de werkvloer bij het traject betrokken 

worden. Zij weten als geen ander waar het proces knelt.



Wie serieus en beheersbaar wil opschalen, kan bij Recognize terecht. Eerlijk is eerlijk, we zijn niet 

de enige partij in Nederland die RPA voor u kan ontwerpen en implementeren. We zijn ook niet 

de enige aanbieder op gebied van Power Apps. Wat ons op dit gebied bijzonder maakt, is dat 

we experts hebben voor beide tools. Die zitten samen in het Automation Team en wisselen veel 

met elkaar uit. 

Daardoor ontstaat een naadloze 

samenwerking. Bovendien hebben wij 

ontwikkelaars die multidisciplinair zijn. 

Zij fungeren als businessanalisten op projecten 

waarbij zij niet betrokken zijn als ontwikkelaar. 

We bieden u dus zowel technische expertise als 

kennis van procesanalyse en -optimalisatie!

We kijken bovendien altijd samen met u waar 

uw behoefte ligt. Om welke processen gaat het 

en hoe kunnen die geoptimaliseerd worden? 

Waar wilt u naartoe? Een Power App kan daar de juiste oplossing voor zijn, maar ook RPA. 

Veranderen uw behoeftes gaandeweg? Dan stellen we de nieuwe automatiseringsmix voor u 

vast.

 U vertelt ons over uw processen en wensen op het gebied van automatisering. Wij zorgen 

vervolgens voor een goede voorbereiding, een succesvolle implementatie en de juiste 

begeleiding. Zo kunt u zorgeloos opschalen en steeds verder automatiseren, zonder risico op 

wildgroei.

De partner kan vervolgens de vertaalslag maken naar opschaalbare, goed gedocumenteerde 

automatiseringen. De vraag is nu: gaat u het opschalen geheel zelf aanpakken, of kiest u voor 

een externe partner?

RECOGNIZE: UW PARTNER
VOOR POWERAPPS & RPA



Bij Recognize geloven we in de kracht van sprint 0. Die fase gaan we altijd in voordat we 

aan het ontwikkelen beginnen. Bovendien gaan we die samen in: met onze experts, uw 

(IT-)managers én de key users op de werkvloer. Aan het einde van sprint 0 hebben we deze 

deliverables opgesteld:

SPRINT 0: beheersbaarheid begint bij een goede voorbereiding

01.

Het storyboard met daarin de wensen van 

de app. Het storyboard wordt opgesteld door 

de functies van de app in hapklare brokken 

te splitsen en op te schrijven welke functie 

er moet komen en waarom. Een voorbeeld: 

“Als monteur wil ik benodigde producten 

als favoriet kunnen markeren, zodat ik 

gemakkelijker mijn veelgebruikte

producten kan selecteren voor mijn 

winkelmandje.”

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 

andere oplossing 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.

Architectuurplaten en wireframes die 

ter ondersteuning worden gemaakt. 

Architectuurplaten helpen organisaties grip 

te krijgen op de informatievoorziening en de 

algemene bedrijfsvoering. Bovendien krijgt u 

een goed beeld van waar u nu staat en waar 

u naartoe gaat. Wireframes zijn schematische 

weergaves van de te bouwen app. Hierin 

kunt u de indeling van de schermen zien, 

evenals waar de knoppen komen. Vergelijk 

het maar met de plattegrond van uw woning. 

Op basis van deze wireframes wordt de app 

daadwerkelijk gebouwd.

05.

Een Process Description Document 

(PDD) en/of PADD (PowerApp Design 

Document), waarin het huidige proces 

uitgebreid beschreven wordt aan de hand 

van screenshots. Hierin staan zaken als de 

doorlooptijd, stakeholders en (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.

06.

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 oplossingen. Er ontstaat een 

beeld van de opbrengsten. Samen zorgen wij voor de juiste afbakening van het project en 

stellen heldere afspraken op. Taken kunnen dan gemakkelijk overgedragen worden: van 

uw organisatie naar Recognize en weer terug. Bovendien helpt deze fase om C-level te 

enthousiasmeren over oplossingen als RPA en Power Apps.



OVER
RECOGNIZE
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

B E L  O N S
+31 (0) 74 76 00 260

M A I L  O N S
contact@recognize.nl

LET’S CONNECT. 
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