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Forrester studie: 66 procent van de ondernemingen verhoogt 

het komende jaar zijn uitgaven aan RPA-robotsoftware 

 Agenda: 6 februari, 15 uur, Forrester/UiPath-webinar ´RPA, AI en de Toekomst van Werk´ 

New York, VS – 29 januari 2020 – In het onderzoek ´Aan de Toekomst van Werk 

wordt geschreven, maar wie hanteert de pen?´ heeft Forrester Consulting 

onderzocht welke invloed automatiseringstechnologieën als kunstmatige intelligentie 

(AI) en Robotic Process Automation (RPA) hebben op bedrijven en hun 

medewerkers, en hoe zij zich voorbereiden op een nieuw manier van werken. 

Als opdrachtgever voor het onderzoek, organiseert UiPath, de toonaangevende 

RPA-softwareonderneming, er een webinar over op donderdag 6 februari om 15 uur. 

Tijdens het webinar worden de belangrijkste 

bevindingen uit het onderzoek besproken. 

Wereldwijd verandert automatisering bedrijven. 

Verbeterde productiviteit en efficiëntie beïnvloeden 

het uiteindelijke bedrijfsresultaat. De gevolgen van 

automatisering op de werkplek worden nog maar 

slecht begrepen, maar mogen niet worden 

ontkend: automatisering levert zorgen op over 

banen, vaardigheden, lonen en de aard van het 

werk zelf. 

De studie van Forrester Consulting heeft als doel 

een beter begrip te krijgen van wat de invloed van 

automatisering is op de arbeidsbeleving van 

werknemers en hoe bedrijven in staat zijn zich voor te bereiden op de veranderende 

´toekomst van werk´. 

Forrester ondervroeg 270 beslissers in uitvoerorganisaties, stafafdelingen, financiën 

en andere bedrijfsonderdelen in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, 

Frankrijk en Duitsland en ontdekte: 

 Investeringen in automatisering zullen stijgen. 86 procent van de 

respondenten zegt dat verbeterde klantervaring een zakelijke doelstelling van 

´kritiek´ of ´hoog´ belang is, om de komende twaalf maanden te realiseren. 

Automatisering – met name RPA – stelt bedrijven in staat hun klanten een betere 

dienstverlening te bieden, die de daadwerkelijke aankoop (conversie) en omzet 
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omhoog zal stuwen. Daarnaast stelt automatisering bedrijven in staat kosten terug te 

dringen, zich in de markt te onderscheiden en de medewerkerstevredenheid te 

verbeteren - wat allemaal de hoogste prioriteit heeft onder de 

onderzoeksrespondenten. 66 procent van de onderzochte bedrijven zal zijn RPA-

software-uitgaven de komende 12 maanden met minstens vijf procent verhogen. 

 Automatisering beïnvloedt functies op diverse manieren. In 2030 zullen 

er banen verdwenen zijn, zullen er banen bij gekomen zijn en zullen er banen 

veranderd zijn – maar slechts weinig banen zullen nog onaangedaan voortbestaan. 

Om te kunnen profiteren van ´de toekomst van werk´, moeten bedrijven klaar zijn 

voor de ontwrichting die automatisering teweeg zal brengen, van elke baan en op elk 

niveau. 

 De kloof in digitale vaardigheden is een zorg voor alle medewerkers. De 

voortschrijdende automatisering zal sommige medewerkers motiveren om 

hartstochtelijke ambassadeurs van de veranderingen te worden, terwijl anderen 

weigerachtig zullen zijn om zich nieuwe vaardigheden eigen te maken. 41 procent 

van de respondenten zegt dat medewerkers bang zijn dat hun digitale vaardigheden 

misschien niet aansluiten bij wat hun baan in de toekomst nodig heeft, terwijl 

53 procent zegt dat medewerkers zich zorgen maken over of zich bedreigd voelen 

door de groeiende complexiteit van taken die zij op zich af zien komen. 

 Automatiseringsonderwijs door de werkgever, stimuleert de 

carrièreperspectieven. Bedrijven die investeren in automatisering, zouden ook 

moeten investeren in opleidingen voor medewerkers. Training van medewerkers 

door hen vakopleidingen aan te bieden en aan te moedigen zichzelf digitaal te 

kwalificeren, helpt de vrees voor automatisering te overwinnen en die als kans te 

zien om de productiviteit op te stuwen. 

Schrijf hier in om aan UiPath’s webinar op donderdag 6 februari, om 15 uur deel te 

nemen. Voorzitter is UiPath’s trendonderzoeker Guy Kirkwood en gastspreker is 

Forrester´s VP en hoofdanalist Craig Le Clair. Samen diepen ze de 

onderzoeksresultaten uit en doen ze aanbevelingen voor bedrijven en medewerkers 

om de toekomst van werk met succes tegemoet te gaan. Deelnemers krijgen de 

beschikking over het volledige rapport. 

Over UiPath 

UiPath voert het ´automatisering voorop´-tijdperk aan – door zich hard te maken voor 

een software-robot voor iedereen en door robots nieuwe vaardigheden bij te brengen 

https://www.uipath.com/solutions/webinars/work-ahead
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door middel van kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning (ML). Door 

kosteloze training voor iedereen, brengt UiPath de vaardigheden benodigd voor het 

digitale tijdperk binnen bereik van miljoenen mensen wereldwijd, wat de productiviteit 

en efficiëntie van bedrijven verhoogt; de betrokkenheid van medewerkers vergroot; 

en de klantervaring verbetert. 

Het UiPath-platform maakt een maximale automatiseringsgraad mogelijk door de 

beste oplossing voor Robotic Process Automation (RPA) te combineren met alle 

mogelijke vaardigheden, zoals process mining en process analytics, waardoor iedere 

organisatie zijn digitale bedrijfsvoering met ongeëvenaarde snelheid kan opschalen. 

De onderneming heeft al miljoenen herhaalde, geestdodende taken geautomatiseerd 

bij bedrijven en overheden over de gehele wereld, waaronder meer dan de helft van 

de Fortune 500-bedrijven en acht bedrijven uit de Fortune top 10. 

UiPath is recentelijk als eerste geëindigd in The Deloitte Technology Fast 500 van 

2019, een ranglijst met de snelst groeiende beursgenoteerde en particuliere 

technologiebedrijven van Noord-Amerika, en als nummer drie in de 2019 Forbes 

Cloud 100.  
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