
Robotic Process Automation
Naast elke ambtenaar een robot



De workshop

14:00 Kennismaking

14:03 Doel van de workshop / programma

14:08 Wat is RPA en hoe kunnen we het inzetten?

14:18 Uitwerking pilots

15:35 Selecteren pilot en invullen pilot plaat

14:45 Einde



Doel van de workshop

• Beter begrip van RPA en toepassingen binnen gemeentes

• Ideeën genereren

1 of 2 pilots voor de plenaire stemronde





Joost DorrestijnFrank Mester

RPA voor gemeenten



Digitaal – Menti.com – 77 30 55



RPA: Naast elke Ambtenaar   een 
Robot ….



MvR & Partners

• Adviesbureau met 25 consultants in vaste dienst

• Focus op Overheid en (semi-)publieke instellingen

• Specialisatie in digitaal (samen)werken: 
• Zaakgericht Werken

• Datagestuurd Werken

• MvR Academy (training en opleiding)

• Domein kennis en Trends (MvR Horizon)

• Robotic Process Automation



Coforce

• Nederlandse specialist in Robotic Process Automation 

• Ondersteunt bedrijven en instellingen met kennis over software robots

• 10 technische consultants, gevestigd in Ede

• Samenwerking met MvR & Partners voor de overheidsmarkt





Gaan robots onze toekomst bepalen?



Wat is RPA

Robotic Process Automation (RPA) 

is software die software aanstuurt



Wat is RPA? 

Digitale arbeidskrachten onder controle van operationele 
medewerkers.

Het emuleert menselijke handelingen die repetitieve taken
uitvoert in bestaande applicaties.

Verzorgt de interactie met andere applicaties en systemen. 
Maakt gebruik van niet-invasieve technieken. 



Uitdagingen waar RPA mee kan helpen

• Data invoer/aanvullen van gegevens in systemen

• Data overdracht tussen systemen 

• Synchronisatie van gegevens

• Daar waar de mens de “kloppeling” is

• Waar de doorlooptijd een knelpunt is

• Waar datakwaliteit een issue is

• Waar validatie/controle veel tijd vergt



Digitaliserings Robot op projectbasis:

Case 
management

Workflow

Procesautomatisering

Mobiel

Analyses

Robotisering

Multichannel
input

Capture

Capture technologie

Scanstraat Archief: Als aanvulling op het 
proces van digitaliseren en scannen 
overnemen van informatie in volg systemen.



Slim Zaakgericht Werken Robot

• Inlezen SIM formulieren (aanmelden / afmelden hond, MOR) 

• Robot leest en haalt gegevens uit de PDF van het online formulier

• De Robot maakt een zaak aan in Green Valley Zaaksysteem

• Doormelding belastingsysteem

• Terugkoppeling aan de klant

---------------------------------------------------------------------------------------

• Vervanging van de mens als k(l)oppeling. 

• Afhandeling zaak zonder menselijk interactie in meerdere systemen



Proof of Concept in Huizen

• De software robot (synchronisatie robot/backoffice robot) haalt gegevens uit het backoffice systeem 
Civision

• Vervolgens voert de Robot de gegevens in het (regie)administratie systeem DLP (Duurzaam 
Leefbaarheid Portaal) 

• Het gaat om declaratie/mutaties aan zorgverleners voor de uitvoering van sociale voorzieningen (o.a. 
Thuishulp)

• Er worden status updates gegenereerd voor Decos Join Zaaksysteem

------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Synchronisatie van gegevens in alle systemen (geen controle meer nodig)

• Supersnelle afhandeling van aanvragen



<< FILMPJE ROBOT >> 



Wat kan RPA goed? 

• De robot werkt foutloos, geen controle nodig

• Alle handelingen van de robot worden gelogd (trail, metadata)

• 24/7 beschikbaar en inzetbaar, ook ‘s nachts (kortere doorlooptijd)

• Onbeperkt schaalbaar en snel inzetbaar

• Opnieuw programmeerbaar (dus flexibel, ook voor tijdelijke inzet)

• De Robot herkent niets (privacy gewaarborgd)



Naast elke ambtenaar een robot –

Minder tijd besteden aan administratie, meer tijd aan dienstverlening 


