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The Human Lead

Beeldherkenning
Gedragsherkenning
Text to Speech

Speech analytics
Emotie detectie
Stemherkenning
Vertaaltechnologie

Management & Control
RPA



The Human Lead

Beperkingen in operational excellence

• Zoeken
• Controleren
• Vastleggen
• Analyseren
• Onvolledigheid
• Tijd 
• …



Wat is RPA?

https://youtu.be/bGE6felK6y0

https://youtu.be/bGE6felK6y0


Waar zit waarde?

Voorkomen

Vervelend voor klant en voor jou

Zorg dat het niet gebeurt

Versimpelen

Irritant voor klant, 
maar waardevol voor jou

Maak deze taken makkelijker

Automatiseren

Waardevol voor je klant, maar vervelend voor jou

Voorzie in self-service

Meer doen

Waardevol voor jou en voor je klant

Maak meer tijd voor deze interacties 

Waarde voor de klant
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De Irritatie Matrix



Voorkomen

Voorkomen
Kwaliteit verbeteren met RPA
• Herinnering via app
• Verwerken data in systemen
• Kwaliteitscontrole systemen
• Dossier controle en opvolging

Helemaal 
vergeten!

Dat heb ik al 2x 
doorgegeven!!

Ik heb helemaal 
geen ……



Waar zit waarde?
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Meer doen

Maak meer tijd voor deze interacties 

Waarde voor de klant/medewerker
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Automatiseren

Automatiseren

Mag ik een 
kopie van de 

factuur?

Is mijn verzoek 
al verwerkt? 

Kom ik in 
aanmerking 

voor?

Self Service met RPA / AI
• Chatbot
• Automated email
• Kennisbank
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Versimpelen

VERSIMPELEN

Graag een kopie 
van het contract

ID registratie

Ik zie dat u …. , 
klopt dat nog?

Inzet van RPA / AI
• Email automation
• Document herkenning
• Informatie verwerking



Versimpelen
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Het verschil maken

Meer DoenWist u dat u 
ook ….?

In uw situatie 
kunnen we 

beter ….

U heeft recht 
op…!

(Klant) Beeld met RPA/AI



The Human Lead

https://youtu.be/YfKt0rA5A88

https://youtu.be/YfKt0rA5A88


Om over na te denken

Hoe zit het met de Human Lead in uw 
organisatie?

Hebben medewerkers de juiste, volledige informatie?
Wordt kwaliteit in proces-uitvoer geborgd?

Hebben medewerkers tijd om te zorgen voor waarde?
Veel handmatige en terugkerende activiteiten?

Vastomlijnde processen?



Bedankt!


