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1. INLEIDING
Elke HRM-afdeling kent het dilemma. De HRM-professionals zijn ingehuurd voor hoogwaardig
personeelsbeleid en het faciliteren van de organisatie als het gaat om de personele bezetting van
morgen met alles wat daarbij komt kijken. Terwijl het aantal fte’s dat nodig is om die taken
administratief te ondersteunen alleen maar toeneemt. Indiensttreding, Doorstroom, Uitstroom
(IDU), de flexibele schil, bewaken van termijnen, het tijdig aanvragen van VOG’s en het opstellen
van allerlei documenten. Het uitvoerende werk kost veel tijd, moet steeds sneller en met minder
mensen. Kortom, om als afdeling Personeelszaken de zaken goed op orde te hebben is het
noodzakelijk dat de uitvoering vlekkeloos verloopt. En laten digitale medewerkers daar nu heel goed
in zijn!
In deze whitepaper gaan we in op de kansen voor de inzet van digitale medewerkers in het HRMdomein en wat de rol van HRM kan zijn om de komst van digitale medewerkers in de organisatie
voor te bereiden.

2.

DE KOMST VAN DE DIGITAL WORKFORCE

De komst van de digital workforce is onvermijdelijk. Niet alleen heeft robotisering zich al vele jaren
bewezen in productie- en distributie-omgevingen, zoals de auto-industrie en warehousing (Amazon
is een voorbeeld), maar ook op kantoor gaat het hard. Met als early adopters de grote financials
zoals banken en verzekeringen, zie je nu ook de eerste implementaties binnen het kleinere
bedrijfsleven, transport, de overheid en onderwijs- en zorginstellingen.
De grote adviesbureaus zoals Deloitte, PwC en onderzoeksinstellingen zoals World Economic Forum
voorspellen dat over vijf jaar ca. 50% van het werk gerobotiseerd zal zijn. Tegelijkertijd zal het aantal
banen niet afnemen, sterker nog de arbeidsproductiviteit zal enorm toenemen, maar werknemers
zullen wel andere taken en verantwoordelijkheden krijgen. Dit vraagt om een enorme inspanning
voor de bij- en omscholing van werknemers.
Maar wat is nu eigenlijk een digitale assistent of medewerker? Een digitale assistent is een
softwarerobot die mensen helpt om bepaalde repetitieve taken in systemen uit te voeren. Deze
softwarerobots worden gemaakt met behulp van RPA-software (Robotic Process Automation).
Een digitale assistent is een persoonlijke hulp en start zijn werk wanneer de medewerker daarom
vraagt. Een digitale medewerker is een digitale collega die geheel autonoom, 24/7, zijn taken
uitvoert en zelfstandig simpele beslissingen kan nemen op basis van data die voorhanden zijn en
vooraf bepaalde spelregels.
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Digitale medewerkers kunnen in principe alle taken uitvoeren die mensen ook kunnen uitvoeren in
systemen en met digitale data. Ze loggen net zoals mensen in met een inlognaam en wachtwoord,
kunnen informatie uit e-mails of pdf’s lezen en vervolgens in een systeem zetten. Maar ook
bijvoorbeeld een Excel-bestand lezen. Ze kunnen processen uitvoeren, systemen koppelen, klantof zaaknummers zoeken en deze verrijken. Kortom, alle handelingen uitvoeren die volgens regels
uitgevoerd worden en via een vast patroon verlopen. Maar een digitale medewerker moet je wel
maken (trainen) en als het proces wijzigt of de onderliggende systemen veranderen, dan zul je de
digitale assistent ook moeten aanpassen.
Een brede acceptatie van digitale medewerkers in de kantooromgeving gaat tot grote
veranderingen leiden bij proces- en organisatie-inrichting en voor de taken en
verantwoordelijkheden van individuele medewerkers die betrokken zijn bij procesuitvoering. De
belangrijkste wijzigingen die we op korte termijn zullen gaan zien:

n

Processen zullen worden uitgevoerd door digitale medewerkers en niet meer door
werknemers, met als reden dat digitale medewerkers foutloos werken, 24/7 beschikbaar
zijn, zeer flexibel in opschaling en vooral veel goedkoper. De rol van medewerkers verschuift
naar het afhandelen van uitzonderingen en complexe zaken, procesoptimalisatie, toezicht,
klantcontact etc.

n

Deze omschakeling naar meer inzet van de digitale medewerkers bij procesuitvoering maakt
dat bedrijfsvoering en dienstverlening goedkoper, sneller en beter worden. En dat
piekbelasting en overwerk als gevolg van piekbelasting tot het verleden behoren.

n

Voor de huidige werknemers die bezig zijn met procesuitvoering zal dit een enorme
verandering zijn. Het huidige werk vervalt, wat op deze schaal vraagt om strategisch
personeelsbeleid, waarbij grote groepen omgeschoold moeten worden naar andere
functieprofielen zoals data, procesoptimalisatie, dienstverlening en governance.

Juist voor HRM liggen er veel kansen om gebruik te maken van digitale medewerkers in de eigen
processen, maar ook een belangrijke taak om de organisatie voor te bereiden op de komst van de
digital workforce en op het begeleiden van deze transitie via her- en bijscholing van grote groepen
medewerkers. Via strategisch personeelsbeleid, een juiste vervangingsstrategie van medewerkers
die de organisatie verlaten en een goede afstemming met de business over professionalisering en
de mate van digitale zelfredzaamheid van de business die in de toekomst verwacht mag worden,
kan nu al een start gemaakt worden met de komst van de digital workforce.
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3.

INZET VAN DIGITALE MEDEWERKERS IN HET HRM-DOMEIN

In de afgelopen jaren hebben we al honderden digitale medewerkers aan het werk gezet bij onze
klanten. Digitale medewerkers die processen uitvoeren, diverse checks doen en archiveren. Maar
ook meer geavanceerde digitale medewerkers die zelfstandig meldingen afhandelen en
communiceren met klanten en zo de (interne) dienstverlening verbeteren en de bedrijfsvoering
efficiënter maken. In het werkveld van HRM zijn veel processen afgehandeld met de inzet van
digitale medewerkers. We geven enkele voorbeelden.
Case 1: Indiensttreding, Doorstroom, Uitstroom (IDU)
In veel organisaties is het IDU-proces een complex geheel. De teamleider neemt een nieuwe
medewerker aan, deze wordt opgevoerd door HRM in de daarvoor gebruikte systemen, maar
vervolgens moet een medewerker ook een onboarding-proces door en toegang krijgen tot
verschillende systemen en bepaalde rechten krijgen. Deze verzoeken moeten doorgaans gedaan
worden door de betrokken leidinggevende en verwerkt worden door functioneel beheer.
Met een gerobotiseerd indiensttredingstraject is het mogelijk om al deze stappen te automatiseren,
waarbij de digitale medewerker vanaf een eerste melding in een systeem (bijvoorbeeld Topdesk) of
aanmaak in een HRM-systeem (Afas) vervolgens zelf de verschillende taken afhandelt,
communiceert met de betrokken leidinggevende en zo de administratieve voorfase van onboarding
uitvoert. Het grote voordeel is dat er geen stappen vergeten worden en de medewerker bij de start
altijd toegang heeft tot alle benodigde systemen en gelijk aan het werk gaat. Ook bij organisaties
met veel tijdelijk personeel, bijvoorbeeld in de zorg met veel stagiaires en coschappen, is dit een
uitkomst. Uiteraard kun je de digitale assistent ook bij uitstroom inzetten om de verschillende
accounts af te sluiten.
Case 2: Inhuur tijdelijk personeel
Een grote commerciële klant werkte met een grote flexibele schil aan uitzendkrachten en zzp’ers
die voor een periode of klus werden ingeschakeld. Het verwerken van deze gegevens in
personeelssystemen en het tijdig regelen van toegang en utilities voor deze mensen om hun werk
te kunnen doen was altijd last minute en urgent. En bovendien een klus die nauwkeurig moest
worden uitgevoerd, omdat een fout al gauw leidde tot tijdverlies en ontevreden klanten. Dit legde
een hoge druk op de afdeling HRM die vaak de gegevens pas een dag voor tijd binnenkreeg en
daardoor vaak tot laat in de avond moest werken om deze gegevens tijdig te verwerken. Een digitale
medewerker die 24/7 werkt bood uitkomst.
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De digitale assistent werkt met een batch aan nieuw geregistreerde medewerkers.
Als de assistent wordt aangezet, gaat deze direct aan de slag om regel voor regel alle
persoonsgegevens in te vullen in het ERP-systeem. Daarnaast staat er in de Excel-bestanden ook of
de nieuwe medewerker pasjes nodig heeft voor de verschillende locaties, of er een telefoon/laptop
aangevraagd moet worden en of er een auto beschikbaar moet komen. Gedurende de dag werkt hij
alle nieuwe medewerkers en mutaties af, zodat de medewerker tijd heeft voor uitzonderingen en
moeilijke gevallen.
Om te controleren of de digitale assistent rendabel zou zijn is er een businesscase gemaakt. Deze
businesscase gaf aan dat er twee inhuurkrachten bij gezet moesten worden op piekmomenten rond
voorjaar en zomer. De besparing was uiteindelijk 15 uur per week, geen overwerk meer en geen
fouten qua invoer die hersteld moesten worden of tot vertraging leidden bij de uitvoering van werk.
Case 3: VOG aanvragen
Voor een van onze gemeentelijke klanten hebben wij een digitale assistent gemaakt die ingezet
wordt bij het aanvragen van VOG’s. Deze grote organisatie heeft iedere maand te maken met veel
nieuwe medewerkers voor wie een VOG-aanvraag klaargezet moet worden. De digitale assistent
neemt dit werk over. In het HR-systeem staan taken klaar voor de assistent, met alle informatie die
nodig is om de VOG-aanvraag te doen. De assistent haalt deze informatie op, logt in op MijnJustis
en vult alle benodigde informatie in om vervolgens de VOG-aanvraag naar de nieuwe medewerker
te sturen. Zo bespaart de organisatie veel werk en is zij er altijd zeker van dat dit administratieve
proces tijdig en volledig is uitgevoerd.
Case 4: Opstellen van overeenkomsten / verklaring bij indiensttreding
Onderdeel van het indiensttredingsproces is altijd het opstellen van overeenkomsten en een
verklaring die door de nieuwe medewerker moeten worden getekend. Hiervoor zijn eigenlijk altijd
templates beschikbaar waarin de details nog verder moeten ingevuld. Voor een van onze klanten
hebben wij een digitale assistent gebouwd die via een formulier de gegevens en details van het
dienstverband van de nieuwe medewerker krijgt aangereikt, deze verwerkt in overeenkomsten en
verklaringen, en vervolgens deze verklaringen klaarzet in de relevante dossiers in de gebruikte
vakapplicaties. Zo wordt veel tijd bespaard.
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Case 5: Inboeken onkosten en check op gereden kilometers in verband met eisen opgelegd door
de Belastingdienst
Een grote werkgever kwam bij ons met de volgende case. De medewerkers van de organisatie
moesten maandelijks hun kilometers opvoeren (met datum en bestemming). De Belastingdienst
had echter bij herhaling op basis van een steekproef geconstateerd dat de opgegeven
kilometerafstanden niet klopten en eiste een controle op basis van een routesysteem. Omdat dit
met vele honderden werknemers ondoenlijk was en veel uren zou kosten, is er ingezet op een
digitale assistent.
De digitale medewerker kreeg als opdracht alle afstanden op basis van een webapplicatie te
controleren (adres – adres, aantal kilometers) en zo nodig het uit te keren bedrag te corrigeren.
Hierdoor kon de organisatie zonder extra inzet van uren deze eis invullen.

4.

WAT IS DE ROL VAN HRM BIJ DE INTRODUCTIE VAN DIGITALE
MEDEWERKERS?

In voorgaand overzicht hebben we een aantal toepassingen besproken waarbij inzet van digitale
medewerkers het HRM-domein kan helpen met het uitvoeren van administratieve taken. Maar wat
is de rol van HRM bij de komst van de digital workforce en wat kan HRM nu al doen om de
organisatie voor te bereiden op de komst van de digital workforce?
1.

Het begint vaak met een pilot

Organisaties die nu nog niet bezig zijn met robotisering, nog geen pilot hebben uitgevoerd en zelf
nog geen ervaring hebben opgedaan, lopen achter. Elke organisatie die meerdere fte’s heeft in
procesuitvoering (financiën, , dienstverlening) of zich moet wapenen tegen nieuwkomers op de
markt die zich onderscheiden met 24/7 dienstverlening of lage kosten, kan robotisering inzetten.
Het begint vaak met het uitvoeren van een pilot, waarbij één proces wordt gerobotiseerd en er
aandacht wordt besteed aan lessons learned, adoptie door de medewerkers en een nieuwe vorm
van samenwerking tussen business en IT. Daarna kan de organisatie door middel van een
opschalingsadvies de eigen ambitie en strategie met betrekking tot robotisering vormgeven. In drie
maanden is de organisatie klaar voor het echte werk, het Center of Excellence (CoE). Een gemiddeld
traject naar een eigen Center of Excellence met drie full time medewerkers en ca. 25 tot 50 digitale
medewerkers en assistenten in productie duurt gemiddeld 12 tot 24 maanden.
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2.

Communicatie in de organisatie

Als digitale medewerkers hun intrede doen in de organisatie, is communicatie uiterst belangrijk.
Wat komen de digitale medewerkers doen, welk werk gaan ze verrichten, gaan ze mijn werk
overnemen, en wat betekent dat voor mij? Deze eerste zorgen kunnen worden weggenomen door
duidelijke communicatie vanuit de directie (belangrijk).
Alleen als mensen zich veilig voelen, zullen ze openstaan voor verandering en de komst van een
digital workforce. Het is gebruikelijk dat voorafgaand aan een traject met inzet van digitale
medewerkers de komst hiervan wordt aangekondigd (of alleen dat van een pilot om kennis op te
doen). Dat zekerheid wordt gegeven dat taken wel overgenomen worden, maar er geen gedwongen
ontslagen zullen vallen als gevolg van robotisering en dat robotisering ook een bovenliggend doel
heeft. Bijvoorbeeld het helpen van medewerkers bij administratieve taken, betere dienstverlening,
etc.
Als de komst van de digital workforce gekoppeld is aan een bezuinigingsdoelstelling, dan is het
verstandig om de directie eerst de bezuinigingsdoelstelling te laten communiceren (ook met de
personele gevolgen) en dan pas de robotisering in te zetten als instrument om de achterblijvers te
helpen bij de extra werkzaamheden die ontstaan.
3.

Een visie op digitale zelfredzaamheid helpt mee

Als de organisatie een visie heeft op digitale zelfredzaamheid van medewerkers, dan past het prima
om ook RPA toe te voegen aan het pakket van tooling dat de business in staat stelt om zelf processen
te optimaliseren (zonder veel inzet van IT) en individuele medewerkers dan ook op te leiden tot RPA
Business Analist, RPA Developer of RPA Productowner. Nieuwe functies die ontstaan bij
implementatie van RPA.
Ook het inrichten van een eigen Center of Excellence waar een aantal van deze medewerkers
samenwerken is niet ongebruikelijk. Grote organisaties zoals gemeente Rotterdam, maar ook een
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied kiezen vaak voor een hybride model. De RPA-software
draait centraal en ook het bouwen van de digitale medewerkers, het aandragen van processen
gebeurt decentraal en soms vindt ook het beschrijven van de processen decentraal plaats. Dit
laatste hangt vaak samen met het financieringsmodel.
In organisaties werken RPA-teams vaak samen met informatiemanagers en LEAN-professionals aan
de proceskant, maar blijkt het CoE ook een broedplaats voor nieuwe technologieën die op de
organisatie afkomen, zoals document understanding, process mining etc. Allemaal gericht op het
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beter inzicht krijgen in processen, het optimaliseren van processen en het slimmer en autonomer
maken van digitale medewerkers.
4.

Zelf doen of uitbesteden

Bij het bepalen van een implementatiestrategie is de vraag zelf doen of uitbesteden een belangrijke
vraag. Zo is het mogelijk om het bouwen en beheren van de digitale assistenten uit te besteden of
kun je zelfs voor Robots-as-a-Service kiezen. Dan heb je naast het bouwen en beheren zelfs geen
licenties nodig. Het toegang geven tot systemen en het bepalen van de functionaliteiten van de
digitale assistent blijven taken die altijd bij de organisatie blijven.
Op het moment dat je besluit om zelf mensen op te leiden, kiezen de meeste organisaties voor
UiPath, omdat het een zeer uitgebreide Academy heeft en bovendien de UiPath Studio waarin
digitale assistenten gemaakt worden en die zeer gebruiksvriendelijk en eenvoudig is. Bovendien is
de UiPath Academy (met uitzondering van de certificering) gratis en kunnen er dus ook grotere
aantallen medewerkers worden opgeleid, met zeer geringe opleidingskosten in alle rollen (ook die
van Business Analist) die nodig zijn.

5.

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers

Voor elke organisatie met veel MBO- / administratief geschoold personeel dat nog hoofdzakelijk
informatie overzet of doorloopt in systemen zonder zelf waardetoevoegend te zijn, geldt dat deze
medewerkers de komende jaren door automatisering en robotisering bedreigd zullen worden in
hun professionele bestaan.
Een strategisch personeelsplan dat voorziet in het om- en bijscholen van medewerkers naar
profielen waaraan de komende jaren behoefte is, en zo het vasthouden van specifieke
domeinkennis, is essentieel voor organisaties. Zeker omdat verwacht mag worden dat de vraag naar
geschoold personeel op het gebied van Data, Informatie, Robotisering en Governance, het aanbod
met een veelvoud zal overtreffen omdat alle organisaties tegelijkertijd de stappen naar de digital
workforce zullen gaan maken.
Ook voor het behoud van young professionals in de organisatie, die als hoogopgeleide medewerker
binnenkomen maar vaak teleurgesteld worden door (te) veel administratief werk, is het goed om
vanuit een strategisch personeelsplan het beleid in de komende jaren te schetsen. Anders zullen
degenen met een grote ambitie de organisatie mogelijk snel verlaten.
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5.

OOK STARTEN MET EEN DIGITALE ASSISTENT?

Heb je ook een case die u wilt voorleggen, dan kan dat. Op basis van een korte procesbeschrijving
plannen wij een gesprek in met een van onze RPA-Consultants. De consultant kan vaak al in een
halfuur vertellen of het proces geschikt is voor RPA, waarna wij u een ruwe indicatie kunnen geven
van de kosten.
Wil je een wat bredere aanpak, dan kan dat ook. Met een inspiratieworkshop voor je team of
organisatie helpen wij je om zelf na te denken over processen die mogelijk gerobotiseerd kunnen
worden. Samen met denken we na over de hogere doelen die je met de inzet van digitale
medewerkers wilt bereiken, maar ook over hoe medewerkers voor te bereiden op de komst van de
digital workforce.
In een week adviseren wij over wat RPA voor jouw organisatie kan betekenen. We houden een
inspiratieworkshop en maken samen een plan van aanpak. Zo adviseren wij klanten in wat
robotisering voor hun organisatie kan betekenen, welke processen mogelijk in aanmerking komen
en hoe ze de implementatie organisatie-breed kunnen aanvliegen. Maar ook hoe ze dat kunnen
doen samen met hun medewerkers.
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6.

OVER MVR DIGITAL WORKFORCE

MvR Digital Workforce is een adviesbureau dat met passie werkt aan een betere wereld door
slimme technologie.
Wij helpen organisaties bij het bepalen van hun digitale strategie en specialiseren ons in het
ontwikkelen en inzetten van digitale medewerkers. We doen dit met praktische toepassingen van
AI, RPA en Data. We adviseren, ontwikkelen en leveren kant-en-klare Robots-as-a-Service. In
Nederland hebben wij inmiddels 40 klanten die met onze hulp gebruik maken van een digital
workforce en waarbij digitale assistenten dagelijks werk uitvoeren.
Onze consultants combineren passie voor techniek met innovatie en klantgerichtheid. Een unieke
combinatie die bij talloze opdrachtgevers heeft bijgedragen aan hun succes!

Frank Mester
Intelligent Process Automation MvR Digital Workforce
Telefoon: 06-51112660 | frank.mester@mvr.nl
www.mvrdigitalworkforce.nl

Pagina 11 van 11

