is jouw bedrijf klaar voor
automatisatie?

doe de test!

Automatisatie en RPA: voor sommigen zijn het bekende
concepten, voor anderen is het toch nog allemaal redelijk
vaag. Wat moet je doen, mee op de kar springen of toch
nog even de kat uit de boom kijken?
Voor alle twijfelaars, maakten wij deze test. Vul hem in en
kom erachter of je al helemaal klaar bent om je taken te
automatiseren, of je misschien toch nog enkele processen
moet optimaliseren voor je eraan kan beginnen!

doe de test.
Maak het je gemakkelijk en pak er alvast pen en papier bij om je antwoorden op te noteren!

1

Hoe kan je de processen
die je wilt automatiseren
op dit moment het best
omschrijven?
a. foutgevoelig, stabiel en
repetitief
b. eerder creatief: er zijn een
aantal menselijke beslissingen
nodig om jouw processen tot
een goed einde te brengen
c. uniek, op zichzelf staand: de
meeste van je processen komen
maar 1 of 2 keer voor

2

De processen die je hoopt
te automatiseren verlopen
veeleer:
a. manueel en repetitief
b. manueel en niet repetitief
c. niet manueel en niet repetitief

3

Hoe worden de
beslissingen rond je
processen genomen?
a. de regels liggen 100% vast, er
zijn nooit uitzonderingen

4

De standaard input van de
te automatiseren
processen is:
a. digitaal en gestructureerd
b. digitaal en niet gestructureerd

b. deels via vaste regels, deels
beslissingen genomen door de
werknemer
c. de beslissingen worden altijd
genomen door een werknemer,
het proces is veeleer creatief

c. niet digitaal en niet
gestructureerd

5

Hoe belemmerend zijn de
processen die je vandaag
nog handmatig moet
uitvoeren?

6

Welk doel hoop je te
bereiken met de hulp van
automatisatie?

a. zeer belemmerend en
risicovol: iedere fout komt ons
bedrijf duur te staan

a. ik wil de tevredenheid van mijn
werknemers verhogen door hen
te ontlasten van saaie en
repetitieve taken

b. de processen zijn vooral saai
en frustrerend voor onze
werknemers

b. ik wil mijn medewerkers
helpen hun taken efficiënter uit
te voeren

c. niet erg belemmerend,
automatisatie zou eerder een
nice to have zijn

c. ik wil een hogere ROI
bekomen dankzij automatisatie

7

Met hoeveel schermen zal
je RPA-robot moeten
werken?
a. 0-15
b. 15-30
c. meer dan 30

8

Heb je de nodige
automatisatie-experten in
huis of heb je nood aan
een partner?
a. we hebben de nodige kennis
in huis
b. we hebben nood aan een
partner die de juiste trainingen
voorziet voor onze werknemers,
zodat ze de automatisaties
uiteindelijk zelf kunnen
onderhouden
c. we hebben nood aan een
partner die ons volledig ontlast

9

Hoe staan je medewerkers
tegenover automatisatie?
a. ze zitten op het puntje van hun
stoel: hoera - eindelijk hoeven ze
die saaie taakjes niet meer zelf
uit te voeren
b. ze weten nog niet goed wat
het inhoudt, we organiseren best
een workshop om hen grondig te
informeren
c. ze zijn wantrouwig: als we
beginnen met automatisatie,
zullen zij dan nog nodig zijn
binnen het bedrijf?

de resultaten
je antwoordde vooral a.
Gefeliciteerd, jouw bedrijf is
helemaal klaar om haar
processen te automatiseren!
Processen die repetitief,
foutgevoelig en ook nog eens
stabiel zijn, kunnen gemakkelijk
geautomatiseerd worden. Gaf
je daarnaast ook aan dat je
input voornamelijk manueel
gebeurt, digitaal en
gestructureerd is, en dat je
processen vooral via vaste
regels verlopen? Dan is dat een
ideale combo!
Automatisatie zal ervoor zorgen
dat je werknemers nooit meer
saaie, repetitieve taakjes
hoeven uit te voeren. En nog
een voordeel: robots maken
nooit fouten! Die kleine
momenten van

onoplettendheid zullen je dus
nooit meer duur komen te
staan.
Hoewel je processen al volledig
klaar zijn voor automatisatie, is
een goede partner toch
onontbeerlijk. Je partner kan je
begeleiden in je proces, maar je
ook trainingen aanbieden zodat
je je automatisaties uiteindelijk
zelf kan onderhouden als je dat
wenst.

de resultaten
je antwoordde vooral b.
Jouw processen kunnen zeker
geautomatiseerd worden, maar
je zal met een aantal zaken
rekening moeten houden. Weet
dat je voor creatieve, manuele
en ongestructureerde
processen altijd een human in
the loop zal moeten houden:
iemand die aan je robots
aangeeft hoe ze moeten
omgaan met uitzonderingen en
die hen helpt de juiste
beslissingen te maken. Probeer
ook het aantal schermen
waarmee je RPA-bot moet
werken, onder de 30 te
houden. Wanneer dat aantal
boven de 30 stijgt, wordt het
automatisatieproces wel héél
complex.
Voordat je begint met
automatisatie, neem je je
processen best eens onder de

loep. Start met het
zogenaamde low hanging fruit:
die processen waar je het
meeste ROI uit zal halen
wanneer je ze automatiseert,
voor de minste effort. Dat wil
niet zeggen dat andere
processen niet
geautomatiseerd kunnen
worden, maar om te starten
met automatisatie begin je best
met de makkelijkste processen
om daarna verder te evolueren.
Benieuwd waar het low hanging
fruit zich in jouw bedrijf
bevindt? Dat laat je best
analyseren door een externe
partner. Jouw partner zal een
lijst van processen kunnen
aanleveren die al
geautomatiseerd kunnen
worden, en ook aangeven met
welke processen je best nog
even wacht.

de resultaten
je antwoordde vooral c.
Jouw processen zijn nog niet
helemaal klaar voor
automatisatie. Dat wil natuurlijk
niet zeggen dat je bedrijf hier
geen baat bij zou hebben - er is
gewoon nog wat werk aan de
winkel.
De processen die je
automatiseert zijn bij voorkeur
repetitief, manueel en
foutgevoelig. Bovendien heb je
nood aan een elektronische en
makkelijk leesbare standaard
input. Processen waarin er veel
creatieve beslissingen moeten
worden genomen, zijn
moeilijker automatiseerbaar. En
wanneer het aantal schermen
waarmee je bot moet werken
meer dan 30 is, wordt het
automatiseren wel héél
complex.

Staan je werknemers nogal
wantrouwig tegenover
automatisatie? Informeer hen
via workshops of trainingen om
hen ervan te verzekeren dat
automatisatie hun leven
makkelijker zal maken, en dat
ze niet zomaar vervangen
zullen worden door robots.
Pas je je processen hier en daar
aan aan die regels, dan zijn we
er zeker van dat ook jouw
bedrijf in no time klaar zal zijn
voor automatisatie! Weet je niet
waar te beginnen om je
processen klaar te maken?
Neem dan eens contact op met
een externe partner, zij helpen
je graag op weg!
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