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Samenvatting
Praten tegen een apparaat of chatten met 
een virtuele assistent. De afgelopen jaren zijn 
we dit steeds gewoner gaan vinden. Recente 
ontwikkelingen in big data technologie, neura-
le netwerken en de rekenkracht van grafische 
chips hebben dit soort vormen van kunstmati-
ge intelligentie praktisch toepasbaar gemaakt. 
Technologiereuzen als AWS, Facebook, Goog-
le en Microsoft speelden een essentiële rol bij 
de ontwikkeling en het uitbouwen van artificial 
intelligence en machine learning toepassingen. 
De doorontwikkeling van deze technologie 
heeft hen in staat gesteld om de databerg die zij 
over hun gebruikers verzamelen, effectiever in 
te zetten.

Innovaties rond natuurlijke taalverwerking hebben 
de chat- en spraakinterfaces vervolmaakt, waardoor 
de communicatie met robots sterk is verbeterd. Deze 
kennissystemen zijn daarnaast in staat om te leren 
van nieuwe data bij toepassingen in de praktijk. Deze 
virtuele assistenten hebben in veel gevallen ook de 
mogelijkheid gekregen om taken in de backoffice 
geautomatiseerd uit te voeren, waardoor er tal van 
nieuwe mogelijke toepassingen voor servicemanage-
ment zijn ontstaan. Het stelt bedrijven in staat om de 
ondersteuning van eindgebruikers te moderniseren op 
basis van een nieuwe generatie software robots. Vol-
gens sommigen zijn deze bots zelfs de ideale helpdesk-
medewerkers van de toekomst.

Gebruikservaring centraal
Een van de bekendere voorbeelden is de virtuele assis-
tent Amelia, die IPsoft enkele jaren terug op de markt 
bracht. Deze software robot is een aanvulling én op-
volger van het al langer bestaande IT-servicemanage-
mentsysteem IPcenter. Amelia kan de communicatie 
rond service-interacties op zich nemen en bijkomende 
verzoeken zelfstandig uitvoeren. In een implementatie 
bij de Scandinavische SEB-bank — die een jaaromzet 
heeft van 4,5 miljard euro en een personeelsbestand 

van zo’n 15 duizend mensen — werd Amelia om te 
beginnen ingezet bij het resetten van wachtwoorden 
en een aantal andere veelvoorkomende serviceverzoe-
ken, die in totaal zo’n 15 procent van het totale aantal 
calls beslaan. In drie weken tijd handelde ze 4000 
gesprekken af met ruim 700 medewerkers, waarbij de 
assistent ongeveer de helft van de vragen zonder tus-
senkomst van helpdeskmedewerkers kon oplossen. Na 
deze proef is SEB de virtuele assistent ook als chatbot 
in gaan zetten op de website om externe klanten met 
vragen en verzoeken te helpen.

Amelia is niet uniek, maar onderdeel van een brede 
trend om in servicemanagement software robots toe 
te passen. Veel IT-dienstverleners hebben in dit kader 
hun eigen raamwerk ontwikkeld voor toepassingen in 
het end usermanagement of bij het digitaliseren van 
klant-portfolio’s. Ook bij leveranciers en IT-dienstver-
leners, die van oudsher opereren in de markt voor het 
uitbesteden van end user management en aanpalende 
sourcingdiensten, speelt robotisering op dit moment 
een belangrijke rol. In deze paper laten we naast IPsoft 
ook Cognizant, Fujitsu en Wipro aan het woord om 
hun te visie te geven op het verrijken van werkplek-
diensten door middel van robotisering. Naast deze 
sourcingmogelijkheden bieden cloudreuzen bedrijven 
laagdrempelig de mogelijkheid om in de vorm van 
clouddiensten of open source frameworks zelf met 
machine learning aan de slag te gaan.

Beide benen op de grond
Managers beginnen nogal eens groots te dromen zodra 
het potentieel van machine learning en software robots 
tot ze doordringt. Toch is het raadzaam om met beide 
benen op de grond te blijven staan en de verwachtingen 
te temperen. Bij end user management kan robotisering 
zeker zijn toegevoegde waarde hebben, mits een virtu-
ele assistent niet als een gimmick wordt ingezet maar 
vanaf het begin de business waarde centraal staat. Die 
is nooit ver weg, omdat een virtuele assistent bijvoor-
beeld korte metten kan maken met de bestaande wacht-
tijd in serviceprocessen. Wanneer robotisering wordt 
ingezet als onderdeel van een breder programma om 
het interne servicemanagement te vernieuwen — bij-
voorbeeld door de IT-dienstverlening slimmer te maken 
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met behulp van predictive analytics en/of een sterke 
uitbreiding van de zelfhulpmiddelen — zullen organisa-
ties maximale toegevoegde waarde realiseren. 
Voor veel organisaties betekent dit wel dat zij de rol 
en de doelstelling van hun IT-servicedesk ingrijpend 
moeten veranderen, benadrukt Rohit Adlakha, die bij 
Wipro verantwoordelijk is voor het robotiseringpro-
gramma. Servicedesks moeten niet langer gestuurd 
worden op sla’s en als een cost center, maar als een 
enabler die de gebruikerservaring als belangrijk-
ste uitgangspunt heeft. Het productief maken van 
werknemers en flexibiliteit zijn belangrijker dan kale 
IT-kengetallen rondom beschikbaarheid. De al langer 
gebruikte principes van Shift Left en Shift Down bie-
den concrete handvatten om de efficiëntie te verhogen 
door het serviceproces slim te maken.

In veel gevallen heeft de toepassing van robotisering 
baat bij een consultancy aanpak, waarbij een organi-
satie gaandeweg en in toenemende mate de kennis en 
ervaring verwerft om zelf robotisering toe te passen. 
Essentiële aspecten van een sourcingovereenkomst 
zijn de aard en het volume van de software robots die 
uiteindelijk binnen het bedrijf zullen draaien. Leveran-
ciers laten zich op dit punt moeilijk in prijs vergelijken 
omdat zij verschillende definities hanteren voor soft-
ware robots. Daarnaast is het lastig om van tevoren in 
te schatten wat de capaciteit van een software robot 
is en hoe de toegevoegde waarde concreet gemaakt 
kan worden. Ook is het verstandig om vooraf goed te 
kijken naar de aanpak rond innovatie. Een contract 
gebaseerd op het volume van service interacties ver-
mindert de kans op optimalisatie van het servicepro-
ces. Want effectieve zelfhulp heeft uiteindelijk tot doel 
interacties zoveel mogelijk te voorkomen. Daar moet 
de leverancier dan wel op aangestuurd en uiteindelijk 
ook voor beloond worden.

In de toepassing van machine learning vormt data een 
belangrijk aandachtspunt. Het is belangrijk dat bedrij-
ven met de juiste verwachtingen met de implementatie 
van software robots beginnen, omdat het aanboren 
en realiseren van adequate datasets voor het trainen 
van neurale netwerken in de praktijk niet meevalt. De 
kwaliteit van de trainingsdata maakt een groot verschil 

in hoe snel en hoe goed deze technologie van de grond 
komt, stelt onder andere Bart van der Mark, expert 
in kunstmatige intelligentie bij Cognizant. In de paper 
staan we uitgebreid stil bij de werking en de beperkin-
gen van neurale netwerken en het belang van goede 
data. Zorgvuldigheid in het opslaan van brongegevens 
en logbestanden rondom de ondersteuning van gebrui-
kers is daarbij essentieel, maar ook door de leverancier 
aangeleverde databronnen kunnen hier het verschil 
maken. Net als de beschikbare hulpmiddelen waarmee 
bestaande datasets te verrijken te verrijken zijn. 

Verhogen productiviteit
Aankondigingen van robotisering kunnen onder het 
personeel grote bezorgdheid veroorzaken over de toe-
komstige werkgelegenheid binnen de organisatie. Dat 
is een begrijpelijke reflex, zeker als de implementatie 
op een agressieve manier verloopt. Maar in de prak-
tijk zijn software robots niet meer en niet minder dan 
een middel om de productiviteit van de ondersteuning 
op een hoger plan te krijgen. Daarom is het verstandig 
de toepassing van robots op een helpdesk te commu-
niceren als een aanvulling op de bestaande servicedesk 
medewerkers. Het is een illusie om te denken dat 
virtuele assistenten het alleen af kunnen op een help-
desk. Een menselijk vangnet blijft altijd nodig om deze 
technologie goed te laten functioneren. Robotisering 
komt pas goed van de grond wanneer helpdeskmede-
werkers en robots elkaar aanvullen. Software robots 
kunnen helpen de werkdruk te verminderen door rou-
tinematige handelingen voor hun rekening te nemen. 
En voor een structurele verbetering van de dienstverle-
ning is menselijke inspanning nog altijd onontbeerlijk. 
Om die reden is het belangrijk dat bij de introductie 
van software robots niet alleen over technologische 
vernieuwingen wordt gesproken, maar dat ook de 
noodzakelijke veranderingen in de kennis en vaar-
digheden van het betrokken personeel een belangrijk 
aandachtspunt vormen. Alleen met die bagage kunnen 
werknemers optimaal profiteren van de veranderingen 
in hun rol.
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Inleiding
Het grote publiek zal de komende jaren steeds 
beter bekend raken met de gebruikersinterfa-
ce van robots. De consument heeft inmiddels 
kennis kunnen maken met slimme persoonlijke 
assistenten in de vorm van Google Now, Siri 
en Cortana op de smartphone. Een gesproken 
vraag of opdracht is tegenwoordig al genoeg 
om de smartphone tal van handelingen te 
laten uitvoeren. Recenter nog is deze techno-
logie weer een stapje verder doorgedrongen in 
het persoonlijk leven. Slimme speakers als de 
Google Home en Amazon Echo luisteren mee 
in de huiskamer en geven op basis van gespro-
ken commando’s toegang tot een schat aan 
informatie. 

Deze gadgets zullen steeds slimmer worden en meer 
kunnen, hoe meer we ertegen praten. Het publiek zal 
de nieuwe gebruikersinterfaces dan ook ongetwijfeld op 
grote schaal gaan omarmen zodra ze aan de verwach-
tingen en eisen van de gemiddelde consument kunnen 
voldoen. En is dat punt eenmaal bereikt, dan zullen 
consumenten — net zoals eerder met de smartphone het 
geval was — deze technologieën ook op het werk willen 
gaan gebruiken. In die verwachting zullen ze waarschijn-
lijk niet teleurgesteld worden. In onze 24-uurseconomie 
bieden ‘slimme’ robots bedrijven immers de mogelijkheid 
om klanten en gebruikers altijd te woord te staan en 
eenvoudige verzoeken snel af te handelen.

De opkomst van cloud hyperscale providers heeft deze 
technologieën tegelijkertijd ook daadwerkelijk binnen 
het bereik van organisaties met kleinere budgetten ge-
bracht. Veelzeggend is bovendien dat ook de traditio-
nele technologieleveranciers en serviceproviders in het 
end user management domein op deze ontwikkeling 
inhaken. Het ligt daarom in de lijn van de verwach-
ting dat robotisering de komende jaren ook in het 
servicemanagement de basis voor verdere innovatie 
zal gaan vormen. De ervaring van eindgebruikers en 
de kwaliteit van de ondersteuning zullen hierdoor on-
getwijfeld een nieuwe impuls krijgen, terwijl de kosten 
flink omlaag lijken te kunnen worden gebracht.

De eerste positieve gevolgen voor de gebruikersonder-
steuning zijn nu al merkbaar. Zo blijken servicedesks 
veel baat te kunnen hebben bij virtuele assistenten, 
mits deze optimaal overweg kunnen met natuurlijke 
taal en de vele verschillende manieren waarop hulp-
vragen in de praktijk worden geformuleerd. Deze 
verbetering was ook hard nodig. Want het gebruik 
van chatbots op websites om klanten verder te helpen, 
voldoet in veel gevallen niet aan de verwachtingen. 
Deze op scripting gebaseerde bots staan met hun 
mond vol tanden op het moment dat een vraag door 
zijn vorm of inhoud buiten het geplande script valt.

1
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Ook veel zelfhulpportalen kunnen nog een flinke ver-
beterslag maken: menig eindgebruiker raakt er de weg 
kwijt. Qua innovatie van het servicemanagement valt 
dan ook nog altijd een wereld te winnen. De huidige ge-
neratie virtuele assistenten voldoet veel beter aan de hoge 
verwachtingen van de eindgebruiker. Het voeren van een 
natuurlijke dialoog en het tonen van emotionele betrok-
kenheid zijn met deze nieuwe toepassingen mogelijk 
geworden, omdat de onderliggende technologieën zijn 
gebaseerd op een nauwgezette nabootsing van natuurlij-
ke menselijke communicatie en intelligentie.

Definitie
Virtual agents vormen het – in toenemende mate 
‘menselijke’ – gezicht van deze nieuwe technologieën. 
Hetzij via een chatvenster, hetzij via de stem, kunnen 
zij afwisselend als vraagbaak dienen, service verzoe-
ken uitvoeren of deze doorgeven aan helpdeskmede-
werkers. Robotisering en kunstmatige intelligentie zijn 
dan ook brede begrippen, en ze hebben een grote mate 
van overlap. Zo kunnen we in de context van het end 
user domein verwijzen naar een bot die de service 
interacties in de eerste-lijn support voor zijn rekening 
neemt. Deze bot zal, afhankelijk van zijn uitvoering en 
capabilities, de vorm aannemen van een chatbot, van 
virtuele assistent of van een virtuele medewerker (zie 
figuur 1).

Daarnaast kunnen bots ook beschikken over me-
chanismes en voorzieningen om zelfstandig – of in 
samenspraak met een helpdeskmedewerker – hande-
lingen in backoffice systemen te (helpen) verrichten. 
Een gebruiker die om een nieuw wachtwoord vraagt 
kan op deze manier meteen worden geholpen. Nauw 
verwant hieraan is de mogelijkheid om op basis van 
zogenoemde predictive analytics vast te kunnen stellen 
welke onderdelen in de IT-infrastructuur aan vervan-
ging toe zijn. Robotisering is zo onderdeel geworden 

van het bredere streven om de gebruikersondersteu-
ning te optimaliseren. Belangrijk onderdeel van deze 
technologie zijn de virtual agents die hetzij via een 
chatvenster, hetzij via de stem als vraagbaak kunnen 
dienen, service verzoeken kunnen uitvoeren of deze 
doorgeven aan helpdeskmedewerkers. Onder robo-
tisering in het end user domein verstaan we feitelijk 
twee verschillende dingen. Aan de ene kant is dat een 
bot die in de eerste lijnsupport de service interacties 
voor zijn rekening neemt. Deze bot kent verschillende 
verschijningsvormen die al gelang naar uitvoering en 
capabilities een chatbot, een virtuele assistent of een 
virtuele medewerker kan zijn zoals in figuur 1 te zien 
is. Aan de andere kant heeft een bot ook mechanismes 
en voorzieningen om taken uit te voeren.

Figuur 1. De glijdende schaal van robotisering in servicemanagement. Bron: Horses for sources
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Scope van het rapport
In deze whitepaper gaat METRI Research in op de 
verbeteringen die organisaties kunnen realiseren door 
robotisering toe te passen in het end user manage-
ment. Daarbij kijken we uitdrukkelijk ook naar het 
kostenaspect: mogen CIO’s redelijkerwijs verwachten 
dat de introductie van robotisering niet alleen een 
betere service, maar daarnaast ook structurele bespa-
ringen zal gaan opleveren? Ook de toepassing van 
robotisering voor de ondersteuning van eindklanten 
komt incidenteel aan bod, omdat deze veel overeen-
komsten vertoont met het domein van eindgebruiker-
sondersteuning en robotisering in principe op beide 
vlakken tegelijkertijd ingezet kan worden. De virtuele 
assistent die op de interne helpdesk eindgebruikers 
ondersteunt, kan namelijk ook de (potentiële) klant te 
woord te staan. 

In deze paper besteden we verder uitgebreid aan-
dacht aan de recente ontwikkelingen op het gebied 
van kunstmatige intelligentie. Zo hopen we een beter 
inzicht te bieden in de mogelijkheden en vooral ook de 

beperkingen van de huidige generatie virtuele assisten-
ten. Daarnaast willen we aandacht besteden aan de 
prominente positie die hyperscale providers als AWS, 
Google en Microsoft innemen op het vlak van kunst-
matige intelligentie. Zij hebben deze al veel langer 
bestaande technologie doorontwikkeld ten behoeve 
van de eigen diensten en zo praktisch toepasbaar 
gemaakt. Maar dat niet alleen: de technologiereuzen 
stellen de door hen verder ontwikkelde tools nu ook 
open voor adoptie door derden. Mede door de enorme 
schaal waarop zij hun diensten kunnen aanbieden zal 
hun impact ongetwijfeld ook voelbaar worden op de 
markt voor end user management.

Aan hun te verwachten impact op het end user ma-
nagement domein zullen we uitgebreid aandacht gaan 
schenken. Want de vergezichten op het gebied van 
kunstmatige intelligentie annex virtuele assistenten 
mogen dan nog zo aanlokkelijk zijn, dat wil natuurlijk 
niet zeggen dat ze bij toverslag werkelijk zullen wor-
den. Wat zijn nu precies de mogelijkheden, de risico’s 
en valkuilen? En wat zijn de best practices? 

Voordeel Uitleg

Een digitale assistent 
slaapt nooit

Wat is handiger dan een robot die 24 uur per dag beschikbaar is om vragen en verzoeken te beantwoorden? 
Digitale assistenten die nooit slapen, bieden bedrijven de mogelijkheid om basale vormen van ondersteu-
ning op een kostenefficiënte manier rond de klok uit te voeren. Deze bots zijn getraind door opgeslagen 
gesprekken en service-interacties te analyseren en kunnen een aantal van dezelfde taken uitvoeren als een 
helpdeskmedewerker. Voorbeelden zijn het aanpassen van wachtwoorden of het beantwoorden van eenvou-
dige vragen over de diensten van een helpdesk.

Een digitale assistent 
komt in de buurt 
van zijn menselijke 
evenknie 

Klanten kunnen een vergelijkbaar serviceniveau verwachten als dat van een helpdeskmedewerker. Naast 
het begrijpen en het correct gebruiken van natuurlijke taal kunnen virtuele assistenten inspelen op 
menselijke emoties, zoals irritatie, woede, angst of humor. Als een bot waarneemt dat een klant geïrriteerd 
is, boos of gefrustreerd, kan een virtuele assistent de klantinteractie probleemloos doorsluizen naar een 
helpdeskmedewerker om het serviceverzoek correct af te handelen. 

Een virtuele assistent 
laat je niet wachten

Goedbedoelde en schier eindeloze voort riedelende liftmuziek is een bekende bron van irritatie bij gebruiker-
sondersteuning als mensen bellen en moeten wachten voordat ze aan de beurt zijn. Met virtuele assisten-
ten verkort je die wachttijd. Virtuele assistenten kunnen een vaste verzameling problemen en vragen zelf-
standig afhandelen en het verzoek doorspelen naar een helpdeskmedewerker als het complexer is. Linksom 
of rechtsom zorgen deze bots uiteindelijk voor een toename van de capaciteit op een helpdesk.

Bots verhogen 
klantervaring door 
personalisatie

Bots werken alleen goed als ze kunnen over de juiste, relevante gegevens kunnen beschikken. Als zodanig 
blinken ze uit in het verzamelen van klantgegevens die ze opdiepen uit de context van een serviceverzoek 
of uit een database van eerdere, opgeslagen interacties. Deze informatie is hierdoor meteen toegankelijk 
voor helpdeskmedewerkers die de informatie kunnen gebruiken om hun interactie met werknemers van 
begin af aan persoonlijke relevantie te geven.

Bots creëren een 
relatie

Veel helpdesks hebben geen tijd of middelen om proactief contact te leggen met de gebruikers die zij moeten 
ondersteunen. Bots bieden die mogelijkheid wel omdat een eenvoudige e-mail om iemand te feliciteren met 
een verjaardag, of een snelle controlevraag of de geboden hulp aan de verwachtingen voldeed, hen geen 
extra moeite kost.

Figuur 2. Voordelen van robotisering in gebruikersondersteuning. Bron: Forbes, Shep Hyken.
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De voor een succesvolle adoptie cruciale organisatie 
van de vraagkant blijft daarbij uiteraard niet onbe-
licht.

In deze whitepaper willen we een antwoord geven op 
de volgende cruciale vragen:

1. Waarom gaan de ontwikkelingen op het gebied 
van kunstmatige intelligentie momenteel zo 
razendsnel, en welke rol spelen hyperscale provi-
ders en meer traditionele sourcingspartijen in dit 
proces?

2. Wat is de impact van virtuele assistenten in het 
bijzonder en robotisering in bredere zin op het end 
user management domein en welke best practices 
zijn momenteel voorhanden?

Structuur
Zoals hierboven aangegeven beginnen we deze paper 
met een uitstapje op het vakgebied van de kunstmati-
ge intelligentie. In het hoofdstuk ‘De renaissance van 
kunstmatige intelligentie (pagina 18)’ behandelen we de 
oorsprong van een vakgebied dat zich vanouds richt op 
het kunstmatig benaderen van menselijke denksystemen. 
Recente ontwikkelingen in big data technologie, neurale 
netwerken en de rekenkracht van grafische chips hebben 
een cumulatief effect gehad op de praktische toepasbaar-
heid en de algemene beschikbaarheid van kunstmatige 
intelligentie. Hyperscale providers hebben een belangrij-
ke rol gespeeld in deze trend en hebben deze technologie 
breed beschikbaar gemaakt in de markt.

In het hoofdstuk ‘Verbetering van servicemanage-
ment met software robots (pagina 28)’ gaan we in op 
de adoptie van kunstmatige intelligentie binnen het 
EUM-domein en de veranderingen die met hun im-
plementatie gepaard zullen gaan. Zo zullen werkplek-
diensten door robotisering niet alleen een ander aan-
zien krijgen, ze zullen ook van aard veranderen. Maar 
ook de sourcing relatie zal veranderen zodra providers 
robotisering gaan inzetten. Nadat we zijn ingegaan 
op de best practices en valkuilen bij adoptie, staan we 
tot slot stil bij de vraag of deze cognitieve technologie 
toepasbaar is op andere processen. We denken daarbij 
met name aan de externe klantenservice of administra-

tieve processen elders in de organisatie.

In de daaropvolgende hoofdstukken laten vertegenwoor-
digers van leveranciers hun licht schijnen op het onder-
werp robotisering in het end user management domein. 
Cognizant (Bart van der Mark, pagina 44) gaat in op 
de belangrijke randvoorwaarden voor de succesvolle 
toepassing van robotisering. Handmatige input blijft vol-
gens hem een vereiste, naast een uitgebreid bestand aan 
historische gebruikersdata, volledige openheid naar de 
eindgebruikers en heldere doelstellingen. Volgens Fujitsu 
(Ron Commandeur, pagina 50) zul je door robotisering 
een belangrijk deel van de werkdruk wegnemen. Daar-
mee bespaar je niet alleen in directe kosten voor onder 
meer personeel, maar ook in tijd. Tijd die vervolgens 
besteed kan worden aan het innoveren en beter onder-
steunen van de business. Executive Edwin van Bommel 
van IPsoft (pagina 56) vertelt hoe Amelia als eerste 
verschijningsvorm van een virtuele assistent het stadium 
van science fiction ruimschoots is gepasseerd, en wat de 
praktische resultaten zijn van de eerste implementaties 
van deze servicemanagement toepassing. Wipro (Rohit 
Adlakah, pagina 62) vraagt aandacht voor de paradig-
maverschuiving die is opgetreden in outsourcing als 
gevolg van robotisering. Zowel bij de service provider als 
bij klantorganisaties verandert robotisering de regels van 
het spel ingrijpend, stelt Adlakah.
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De renaissance  
van kunstmatige 
intelligentie 
Robotisering en kunstmatige intelligentie zijn 
in de Informatica bepaald geen nieuwe begrip-
pen. Het was de Amerikaanse computerwe-
tenschapper John McCarthy die in 1956 bij 
het beleggen van het congres “The Dartmouth 
Summer Research Project on Artificial Intelli-
gence” de term kunstmatige intelligentie voor 
het eerst gebruikte. 

De bijeenkomst was bedoeld om de menselijke cognitie 
en de meer algemene werking van ons brein zo goed 
mogelijk te beschrijven, zodat deze in een machine 
nagebootst zouden kunnen worden. De onderwerpen 
die op deze conferentie aan de orde kwamen klinken 
ook vandaag de dag nog relevant: Hoe kun je compu-
ters zo programmeren dat zij taken van de mens over 
kunnen nemen? Is het menselijk brein na te bouwen in 
een computer? Of: hoe kan een computer menselijke 
taal begrijpen en gebruiken en kan een machine zichzelf 
verbeteren en/of creatieve handelingen verrichten?

Om verschillende redenen bleef kunstmatige intel-
ligentie echter lange tijd vooral een belofte voor de 
toekomst. In die situatie kwam vijf jaar terug plotse-

ling verandering. In dit hoofdstuk gaan we dieper in 
op deze recente, snelle ontwikkeling van de hardware 
en software, waaronder de virtuele assistenten en 
bots. Daarnaast bekijken we een aantal veelgebruikte 
kennismodellen die vanwege de nabootsing van men-
selijke intelligentie kunstmatige neurale netwerken 
worden genoemd. We laten zien hoe deze kennissyste-
men in elkaar zitten, zodat duidelijk wordt hoe nieu-
we toepassingen als virtuele assistenten en autonome 
beheerbots precies werken. Ook gaan we uitgebreid in 
op de prominente rol die hyperscale cloudplatformen 
in deze ontwikkelingen spelen.

De hardware
In 2011 werd min of meer bij toeval ontdekt dat 
grafische processoren die specifiek ontwikkeld waren 
voor gaming-computers ook succesvol kunnen worden 
ingezet bij het herkennen van objecten in foto’s. In dat 
jaar was het Google Brain-project van start gegaan, dat 
tot doel had om de computer te leren katten en mensen 
te herkennen in YouTube-filmpjes. Aanvankelijk was 
een rekencluster van maar liefst tweeduizend server 
CPU’s uit Google’s eigen datacenter nodig om dit voor 
elkaar te boksen. Maar toen de onderzoekers aan de 
slag gingen met GPU-processoren van Nvidia, die de 
grafische omgevingen in games zo realistisch mogelijk 
dienden weer te geven en daarom veel beter waren in 
het uitvoeren van parallelle berekeningen, bleken een 
luttele twaalf GPU’s van Nvidia het werk te kunnen 
overnemen van die tweeduizend traditionele CPU’s.

Een jaar later volgde een nieuwe mijlpaal toen Alex 
Krizhevsky van de Universiteit van Toronto de Ima-
geNet competitie voor beeldherkenning won. Dit is 
een jaarlijkse competitie tussen in beeldherkenning ge-
specialiseerde teams, die op deze wijze onderling hun 
software en algoritmes op effectiviteit kunnen meten. 
In 2012 versloeg Krizhevsky met gemak de competitie 
die als vanouds gebruik maakte van in software ge-
schreven oplossingen voor het herkennen van beelden. 
Zelf maakte hij dat jaar voor het eerst gebruik van een 
kunstmatig neuraal netwerk, genaamd Alexnet. Dit 
neurale netwerk had zichzelf getraind in het herken-
nen van beelden aan de hand van een gigantische 
dataset aan beelden en enkele miljarden wiskundige 

2
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vectorberekeningen. Eenmaal afdoende getraind bleek 
het beelden veel beter te kunnen herkennen dan syste-
men gebaseerd op traditionele softwarecode.

Duizenden rekenkernen
Grafische processoren zijn opgebouwd uit duizenden 
verschillende rekenkernen, die zijn uitgesmeerd over 
enkele tientallen of zelfs honderden lagen in de chip. 
Het algoritme in een neuraal netwerk als dat van  
Alexnet is zo opgezet dat, bij het herkennen van patro-
nen, iedere laag in de chip een deel van de beeldherken-
ning voor zijn rekening neemt. Ze geven pas een signaal 
door zodra er een specifieke conditie optreedt. Hiermee 
bootsen ze het gedrag na van neuronen in de menselijke 
hersenen, die signalen afvuren na specifieke waarne-
mingen door de menselijke zintuigen.

Omdat de ontwikkeling van grafische processoren de 
afgelopen jaren een grote vlucht heeft genomen, zijn 
ook de prestaties en resultaten van dit soort kunst-
matige neurale netwerken met sprongen vooruit zijn 
gegaan. Zo heeft Nvidia een nieuwe generatie GPU’s 
voor serversystemen op de markt gebracht die speciaal 
zijn ontwikkeld voor machine learning toepassingen. 
Deze Tesla M40 GPU is vijftig keer zo snel als zijn 
voorganger van drie jaar geleden.

De optimalisatie van hardware voor kunstmatige intelligen-
tie vinden we ook terug in de smartphonemarkt. Onderzoe-
kers aan de Amerikaanse MIT-universiteit hebben een chip 
genaamd Eyeriss ontwikkeld waarmee personen of spraak

 

kunnen worden herkend zonder dat daarbij gebruik hoeft 
te worden gemaakt van een achterliggend serverplatform. 

Alle benodigde processen vinden plaats in de hard-
ware zelf. Qualcomm, fabrikant van de populaire 
Snapdragon processor, heeft iets soortgelijks gepres-
teerd met zijn nieuwste generatie chips voor smart-
phones. Eind 2016 bracht het bedrijf een software 
development kit uit die zich toespitst op de ingebak-
ken machine learning mogelijkheden van deze chip. 
Zo kunnen developers zelf mobiele apps ontwikkelen 
die mensen of geluiden kunnen herkennen of objecten 
kunnen volgen, zonder dat daar een duur serviceplat-
form aan te pas komt.

Ook op het terrein van cognitieve systemen heeft de 
miniaturisatie zich in een rap tempo voltrokken. In dit 
verband is het noemen van het Watson kennissysteem 
van IBM relevant. Deze naar de oprichter van dit 
technologie powerhouse vernoemde supercomputer 
versloeg in 2011 in de Amerikaanse kennisquiz Jeo-
pardy zijn menselijke tegenstanders. Dit systeem had 
een uitgebreid serverplatform met dedicated hardware 
nodig om zijn menselijke tegenstanders te verslaan. 
In korte tijd is dat veranderd. Zoals uit de komende 
paragrafen zal blijken, spelen algoritmes en software 
daar een essentiële rol in.

Figuur 4. Prestaties beeldherkenning op servercluster met GPU-pro-
cessoren. Bron: Nvidia

Figuur 3. Gespecialiseerde processoren versnellen machine learning. 
Bron: Nvidia
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Neurale netwerken
Naast de rappe ontwikkelingen in de hardware, 
zijn ook de modellen en algoritmes voor kunstma-
tige intelligentie de afgelopen jaren met sprongen 
vooruitgegaan. De artificiële neurale netwerken, die 
hun inspiratie vinden in de werking van het centrale 
zenuwstelsel en meer specifiek het brein met zijn vele 
tientallen miljarden, onderling verbonden neuronen 
of zenuwcellen, zijn echter geen recente uitvinding. De 
Amerikaanse pionier in kunstmatige intelligentie Mar-
vin Minsky bouwde als student begin jaren vijftig al 
een ‘slimme’ machine in de vorm van een elektronisch 
circuit van veertig door middel van ‘synapsen’ verbon-
den ‘neuronen’, die stuk voor stuk waren opgebouwd 
uit zes vacuümbuizen en een motor – de moderne 
computer was toen nog niet eens uitgevonden. 

Minskey wilde met zijn SNARC-machine een laby-
rint nabootsen waarin een rat zijn weg probeerde te 
vinden. Het geheel vormde dan ook een ‘doolhof’ 
van kleppen, motoren, versnellers en draden die de 
neuronen aan elkaar knoopten. Sommige van deze 
draden werden willekeurig verbonden aan meerdere 
geheugenbanken – de neuronen – om zo de mate van 
causaliteit in de patronen te kunnen vergroten. Het 
pad van de ‘rat’ door het doolhof was min of meer 
willekeurig, waardoor het leervermogen van de ma-
chine beperkt was. In een nieuwe versie, die er nooit is 
gekomen, wilde Minsky het neurale netwerk uitrusten 
met een tweede geheugen. Die zou de reactie na een 
bepaalde stimulus moeten onthouden. Het systeem 
zou dan zijn keuze kunnen baseren op eerdere ervarin-
gen. In moderne varianten is het juist deze eigenschap 
die artificiële neurale netwerken hun buitengewone 
kracht geeft.

Aan de basis
De gelaagde aanpak van kansberekening die speci-
fieke neuronen een stimulus doen afgeven, staat nog 
altijd aan de basis van wat we nu ‘machine learning’ 
of ‘deep learning’ noemen. Het heeft echter decennia 
geduurd voordat het veelbelovende concept van artifi-
ciële neurale netwerken in de praktijk zijn waarde kon 
bewijzen. Volgens Tijmen Blankevoort, CTO van de 
Amsterdamse startup Scyfer dat enkele maanden terug 

ingelijfd werd door Qualcomm, is het belangrijkste 
voordeel van machine learning dat je een computer 
een taak kunt leren zonder deze eerst te hoeven pro-
grammeren.

“Door de computer voorbeelden te geven kun je het 
zelfstandig taken laten uitvoeren,“ vertelde hij tijdens 
een NRC-congres over robotisering. ”Je hebt bijvoor-
beeld een grote verzameling van gescande handgeschre-
ven karaktertjes van nullen, enen en het getal twee. Bij 
het trainen van het neurale netwerk label je elk plaatje 
in de dataset met het bijbehorende label. Nadat je 
enkele tienduizenden van dit soort voorbeelden in de 
computer hebt gestopt, gaat deze studeren op de taak 
om deze karakters zelfstandig te kunnen herkennen. Zit 
dat rekenwerk erop, dan is dat neuraal netwerk klaar 
om andere plaatjes met deze karakters te herkennen.”
Net als de menselijke hersenen ontwaart het artifici-
ele neurale netwerk dus patronen die ze in de input 
waarnemen. Die input kan bestaan uit een homogene 
dataset, maar ook uit meer complexe data als ge-
luidsopnamen (van bijvoorbeeld gesproken tekst) en 
beeldopnamen (van geschreven tekst, personen, een 
bepaalde omgeving) en andere sensordata. Hierdoor 
kunnen computers in real time de patronen herkennen 
van mensen, zinnen, lantaarnpalen of bomen. Dit is de 
techniek waarop zelfrijdende auto’s zijn gebaseerd, of 
Apple’s virtuele assistent Siri die on device audio-
analyses uitvoert.

Trainen
In onze hersenen geven de neuronen kleine elektro-
chemische signalen door. Hierbij geldt dat een neuron 
alleen een signaal doorgeeft als de inkomende signalen 
vanuit andere neuronen sterk genoeg zijn. Dit principe 
van het afgeven van een signaal als een zekere drem-
pelwaarde wordt overschreden, is ook een belangrijk 
aspect van kunstmatige neurale netwerken. Hierin zijn 
verschillende niveau’s te onderscheiden. In figuur 5 is 
de neurale architectuur versimpeld tot drie fundamen-
tele ’lagen’ van ‘neuronen’: een ‘input laag’, een ‘ver-
borgen laag’ een een ‘output laag’. Alle neuronen in 
naast elkaar liggende lagen zijn met elkaar verbonden.
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De input laag – hier bestaande uit drie nodes – ver-
werkt de ‘rauwe’ variabelen uit een dataset. Bij elk 
van de verbindingen wordt de output van een node 
uit een eerdere laag vermenigvuldigd met een bepaal-
de waarde en als input gebruikt voor de node in de 
volgende laag. In de nodes van de verborgen laag 
wordt de input afgezet tegen een bepaalde drempel-
waarde. Alleen wanneer deze wordt overschreden, zal 
de node “vuren” en een bepaalde waarde doorgeven 
aan de volgende laag. In deze figuur is dat de output 
laag, maar zoals gezegd kunnen neurale netwerken in 
principe uit ontelbaar veel lagen bestaan. Naarmate 
er meer nodes en verborgen lagen toegevoegd zijn, 
kunnen neurale netwerken meer relaties tussen input 
en output leggen en zijn er meer complexe patronen 
te herkennen. Uiteindelijk wordt in de output laag de 
kans op een bepaald resultaat berekend.

Beeldherkenning
Voor beeldherkenning zijn speciale kennissystemen 
nodig die doorgaans zijn gebaseerd op zogenoemde 
Convolutionele Neurale Netwerken (CNN). Hierbij 
wordt beeldopnames opgedeeld in elkaar overlap-
pende vlakken, zodat de informatie parallel verwerkt 
kan worden. De computer ‘ziet’ een afbeelding niet 

zoals het menselijk oog die ziet, maar als een enorme 
driedimensionale matrix van getallen. Stel dat een 
afbeelding 248 pixels breed en 400 pixels hoog is, 
en het beeld bestaat uit drie kleurkanalen voor rood, 
groen of blauw in RGB-waardes. Dan is het beeld 
opgebouwd uit 248 x 400 x 3 numerieke waarden, 
oftewel 297.600 getallen in totaal die alle variëren 
van 0 (zwart) tot 255 (wit). Het algoritme concludeert 
uiteindelijk op basis van kansberekening welk label de 
resulterende getallenmatrix – kat, hond, pet of mok – 
moet krijgen.

Daarnaast vormen de zogenoemde Recurrent Neu-
rale Netwerken (RNN) een aparte klasse van neurale 
netwerken. Kenmerkend aan dit soort algoritmes is 
de tijdsafhankelijkheid van de ingevoerde informatie. 
Spraakanalyse vormt hiervan een goed voorbeeld omdat 
de betekenis van iedere letter of foneem in een woord 
afhankelijk is van de letters, klanken en woorden die 
eraan voorafgingen en erop volgen. Een dergelijk neuraal 
netwerk kan zowel de betekenis van spraak of schrift 
herkennen als antwoord geven op complexe vragen.

Alpha Go
Het succes van neurale netwerken is voor een groot 
deel afhankelijk van de kwaliteit en kwantiteit van 
data. Die is echter niet altijd in de vereiste hoeveel-
heden aanwezig. Binnen zogenoemde Generative 
Adversarial Neural (GAN) Networks kan deze 
negatieve factor voor een belangrijk deel worden 
geneutraliseerd, omdat het systeem is ingericht om 
zichzelf te beoordelen en zo te trainen. Net als bij 
CNN- en RNN-netwerken vindt hier eerst een in-
putronde van trainingsdata plaats, maar deze dataset 
hoeft niet enorm groot te zijn. Vervolgens nemen twee 
tegenovergestelde entiteiten in het neurale netwerk 
het tegen elkaar op. Eén entiteit genereert beelden 
of uitkomsten die zo dicht mogelijk bij het gewenste 
resultaat liggen. De ander beoordeelt het resultaat. De 
resultaten van deze tweestrijd worden op verschillende 
momenten in feedbackloops verwerkt, zodat beoor-
delaar en generator door herhaalde training elkaar 
blijven aanscherpen.

Figuur 5. Schematische weergave van een neuraal netwerk.
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Dit GAN-principe is bijvoorbeeld toegepast om echte 
Franse impressionistische schilderijen van vervalsingen 
te kunnen onderscheiden. Het systeem werd allereerst 
gevoed met een dataset van bestaande impressionis-
tische schilderijen. De generator kreeg vervolgens de 
opdracht steeds opnieuw een ‘echt’ impressionistisch 
schilderij te creëren waarmee de beoordelaar om de 
tuin moest worden geleid. Generator en beoordelaar 
werden door dit spel van herhaalde competitie op 
gegeven moment zo goed dat ze niet meer van elkaar 
konden winnen. Het kennissysteem had zo geleerd 
‘echte’ impressionistische schilderijen te herkennen, 
zonder dat daar miljoenen voorbeelden voor nodig 
waren.

In 2016 wist Deepmind met behulp van een gelijk-
soortig GAN-netwerk te winnen van de beste Go spe-
ler ter wereld. In dit kennissysteem waren 30 miljoen 
zetten ingevoerd die werden aangeraden door kundige 
Go-spelers. In een volgende stap ging het Deep-
mind-systeem in een GAN-opstelling zichzelf uitdagen 
om het eigen spel te perfectioneren. Een generator en 
beoordelaar namen het tegen elkaar op en produceer-
den zo een nieuwe verzameling zetten waarmee een 
menselijke grootmeester in de pan gehakt kon wor-
den. Dat gebeurde overtuigend.

Toekomst
Tymen Blankevoort sprak van verschillende veelbe-
lovende toepassingen van machine learning, zoals in 
de radiologie. “Je zou de tien beste radiologen ter 
wereld kunnen vragen hun kennis van de analyse van 
röntgenbeelden in een kennissysteem te stoppen. Zo’n 
kennissysteem, dat in principe overal gebruikt kan 
worden, kan vervolgens beslissingen nemen over nieu-
we scans. Je ontsluit zo de kennis van die tien beste 
radiologen voor iedereen. Ongeveer zoals internet de 
toegang tot informatie vele malen gemakkelijker heeft 
gemaakt.”

Artificial intelligence gaat even groot worden als het 
internet, meent Blankevoort. “Wat gebeurde er twintig 
jaar geleden? Toen had nog niemand een website. Alleen 
bedrijven die programmeurs konden inhuren om web-
sites te maken, hadden dat. Met de ontwikkeling van vrij 

beschikbare software als Wordpress en platformen als 
Wikipedia, Blogger en Facebook werd iedereen in staat 
gesteld op het web te publiceren. Vanaf dat moment is 
het internet geëxplodeerd. Een soortgelijke ontwikkeling 
zal gaan plaatsvinden rond artificial intelligence. Onder 
de noemer van active learning krijgt iedereen op termijn 
de mogelijkheid om een kennissysteem of computer zo te 
trainen dat deze zelfstandig kan leren.”

Bij het genoemde active learning zal een optimale 
interactie tussen de mens en machine cruciaal blijken 
te zijn. Van dit soort interactie zijn de hyperscale plat-
form spelers bij uitstek op de hoogte. Hun platforms 
en technologieën worden immers door miljoenen 
consumenten gebruikt, en die gebruikersactiviteiten 
worden door deze partijen zo uitgebreid en gedetail-
leerd mogelijk vastgelegd. In de komende paragraaf 
gaan we daarom kijken naar de rol die deze partijen 
hebben gespeeld in de recente, snelle ontwikkeling van 
kunstmatige intelligentie en welke impact hun toepas-
singen hebben gehad op het verwachtingspatroon van 
consumenten.

Hyperscale providers stuwen 
ontwikkeling voort
Technologie-giganten als AWS, Google en Microsoft 
passen op tal van terreinen kunstmatige intelligentie 
toe. Van de gepersonaliseerde aanbevelingen die een 
consument krijgt voorgeschoteld bij het snuffelen in 
zijn favoriete webshop tot het oplepelen van relevante 
en gesponsorde resultaten in een zoekmachine.  Goog-
le baseert zijn core business sinds enkele jaren op een 
algoritme dat voor een belangrijk deel gebaseerd is op 
machine learning. Tot voor kort vertrouwde de zoek-
machine van Google voornamelijk op Pagerank, een 
mechanisme dat zoekresultaten rangschikte op basis 
van sleutelwoorden en verwijzingen. Maar nadat in 
2015 Rankbrain werd geïntroduceerd, is het in korte 
tijd een onmisbaar onderdeel geworden van Googles 
zoekmachine. 

Rankbrain destilleert de essentie uit zoekvragen en 
kan zo pagina’s aanbevelen die niet noodzakelijker-
wijs de exacte woorden uit de zoekvraag bevatten, 
maar waarschijnlijk wél de informatie waarnaar de 
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gebruiker op zoek was. Rankbrain kan bovendien 
goed overweg met lange vragen in natuurlijke taal, 
en deze vervolgens herleiden tot een zekere webpagi-
na. Ook kan het overeenkomsten herkennen tussen 
complexe zoekopdrachten die op het eerste gezicht 
niets met elkaar te maken hebben, en deze vervolgens 
aan elkaar koppelen. Tegelijkertijd leert Rankbrain 
hiervan, zodat het toekomstige gelijksoortige zoek-
opdrachten beter kan begrijpen en sneller de link kan 
leggen tussen bepaalde onderwerpen. Rankbrain is 
bovendien in staat om unieke, lange en ingewikkel-
de vragen te koppelen aan veel kortere, populaire 
zoekopdrachten die hun nut in het verleden hebben 
bewezen.

Tensorflow
Dit voorbeeld laat goed zien welke enorme stappen 
Google in een kort tijdsbestek heeft gezet op het ge-
bied van kunstmatige intelligentie. Het bedrijf begon 
met kunstmatige beeldherkenning met behulp van 
neurale netwerken die met GPU’s in het onderliggende 
serverplatform voor een eerste doorbraak zorgden. 
Door een combinatie van eigen onderzoek en ontwik-
keling en acquisities zoals Deepmind is het concern 
er in enkele jaren in geslaagd om van fundamenteel 
onderzoek in een laboratoriumopstelling over te gaan 
op het toepassen van machine learning in bedrijfskri-
tische processen als het verbeteren van de zoekresul-
taten. Dit voorjaar kondigde Google aan een speciale 
Asic te hebben ontwikkeld die de werklasten voor 
het eigen machine learning framework Tensorflow 
aanzienlijk gaat verlichten. 

Google is overigens niet uniek in het snel operationali-
seren van machine learning innovaties. Concurrerende 
powerhouses als AWS, Microsoft en Facebook hebben 
de afgelopen jaren verschillende vormen van machine 
learning geïntegreerd in hun almaar uitbreidende aanbod 
aan clouddiensten. Bovendien stellen zij veel van hun 
frameworks en bijbehorende software in de vorm van 
open source beschikbaar voor derden. Dit heeft een 
proces van democratisering van machine learning losge-
maakt op een ongekende schaal. Dat zal ervoor zorgen 
dat er in een ongekend tempo allerlei specifieke toepas-
singen beschikbaar zullen komen.

Democratisering van machine learning
Het belangrijkste kenmerk van deze democratise-
ringstrend vormt de beschikbaarheid van laagdrempe-
lige software development kits waarmee organisaties 
eigenhandig nieuwe machine learning toepassingen 
kunnen ontwikkelen. Deze dienstverlening is voor 
een groot deel gericht op het ontsluiten van digitale 
assistenten die in natuurlijke taal kunnen communice-
ren. Een goed voorbeeld is het in 2015 door Facebook 
aangekochte Wit.ai platform. Deze startup had een 
API ontwikkeld waarmee ontwikkelaars een spraakin-
terface in hun app kunnen integeren. Na de acquisitie 
besloot Facebook dit framework open te houden voor 
de duizenden programmeurs die er al gebruik van 
maakten. Binnen het verdienmodel van Facebook vor-
men de ontwikkelaars zelf namelijk geen interessante 
target, maar hun producten daarentegen – die toegang 
bieden tot de consument – zijn voor het bedrijf wel 
degelijk interessant. Het sociale netwerk weet zo te 
bewerkstelligen dat veel app-bouwers mobiele ad-
vertenties van Facebook in hun software opnemen, 
omdat het hun extra inkomsten oplevert.

Overnames
Google maakte vorig jaar eenzelfde beweging door 
API.ai over te nemen, gevolgd door het chatbot ana-
lytics platform Chatbase. Microsoft bleef niet achter 
bij die trend. “Bots zijn de nieuwe apps,” verklaarde 
Microsoft CEO Satya Nadella in 2016. Het bedrijf 
had toen juist Wand overgenomen – een platform 
waarmee programmeurs conversatie bots kunnen ont-
wikkelen. Later volgde nog de bot Genee, waarmee 
in Office het plannen van afspraken wordt geautoma-
tiseerd. Op basis van dit soort voorzieningen kunnen 
ontwikkelaars bots creëren die aansluiten op meerdere 
platforms en daarmee inhaken op een overkoepe-
lend ecosysteem van ‘slimme’ producten en diensten. 
Waar vandaag de dag apps worden ontwikkeld voor 
de ’klassieke’ mobiele besturingssystemen Android 
en iOS, zullen de tech-reuzen Amazon, Facebook, 
Microsoft en Google in de toekomst al even alom-
tegenwoordige artificial intelligence (eco-)systemen 
ontwikkelen. Dit biedt kleine en middelgrote bedrij-
ven de kans betaalbare instapversies van kunstmatige 
intelligentie te gaan aanbieden. 
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Een andere optie voor kleinere organisaties vormt 
de toepassing van neurale netwerk algoritmes vanuit 
IaaS- of PaaS-diensten. Aan de ene kant biedt deze 
optie organisaties meer mogelijkheden om de eigen 
databronnen te ontsluiten en een uniek, op de eigen 
behoeftes toegespitst model voor machine learning toe 
te passen. Aan de andere kant zal er ook meer werk 
verzet moeten worden. Zo moeten er koppelingen 
worden gemaakt naar databronnen, moeten de juiste 
algoritmen en kennismodellen worden uitgezocht en 
moeten deze modellen eerst uitgebreid getraind en ge-
test worden voordat ze in productie genomen kunnen 
worden. 

Een voordeel is dan weer dat organisaties niet hoeven 
om te kijken naar de onderliggende cloud infrastruc-
tuur. Als derde optie bestaat de mogelijkheid om een 
van de bestaande AI-frameworks in de eigen IT-omge-
ving toe te passen. Alle belangrijke spelers hebben hun 
eigen framework onder open source licentie vrijgege-
ven. Van Amazons deep learning framework MXNet 
tot Googles Tensorflow en de Cognitive Toolkit 
van Microsoft, Theano en Caffe. Het wemelt van de 
frameworks die met de nodige investeringen in kennis 
en het onderliggende platform succesvol toe te passen 
zijn.

Omdat hyperscale providers zoals al eerder gezegd 
een centrale rol spelen bij het ontsluiten van machine 
learning voor enterprise gebruikers, is het niet meer 
dan logisch dat zij bij steeds meer organisaties op de 
roadmap verschijnen. De tijd zal leren of deze plat-
forms hun leidende rol bij het sourcen van kunstmati-
ge intelligentie zullen behouden of dat de outsourcing 
providers oude stijl hun rol (deels) zullen overnemen – 
en wie er uiteindelijk als winnaars en wie als verliezers 
uit de komende concurrentieslag tevoorschijn zullen 
komen.

Toekomstverwachtingen 
De afgelopen jaren is met de komst van Amazon 
Echo, Google Home en de virtuele assistenten op 
smartphones een nieuwe generatie kunstmatige intel-
ligentie breed in de markt gezet. Computers kunnen 
nu objecten en mensen herkennen in foto’s of video’s. 

Ze kunnen het gesproken woord omzetten in tekst en 
een tekst beter en sneller vertalen dan dat mensen dat 
kunnen. Hetzelfde geldt voor het begrijpen en com-
municeren in natuurlijke taal. Bots zijn steeds meer en 
beter in staat om menselijke taal te begrijpen en terug 
te communiceren. 

In haar jaarlijkse commentaar op internettrends op de 
Code Conference meldde Mary Meeker dat de spraak-
herkenningssoftware van Google inmiddels bijna even 
nauwkeurig is geworden als een menselijke tolk. Google 
kan het gesproken woord van mensen nu met 95 procent 
nauwkeurigheid begrijpen, dankzij machine learning 
algoritmes en de enorme berg data waar het bedrijf over 
beschikt. Die verbetering heeft zich in een rap tempo 
voltrokken. Sinds 2013 is die nauwkeurigheid met bijna 
20 procent omhoog gesprongen. En aangezien deze 
spraakherkenning in steeds meer toepassingen op zal 
duiken, zal dit concern hoe dan ook een belangrijke plek 
voor zichzelf reserveren in een toekomst, waarin praten 
en typen met computers net zo gemakkelijk zal worden 
als een conversatie tussen werknemers of een service 
interactie met een medewerker.

Figuur 6. Spraakherkenning Google evenaart taalbeheersing 
mens. Bron: Kleiner Perkins
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In 2017 zullen naar verwachting ruim 35 miljoen Ame-
rikanen minstens een keer per maand met hun stem een 
spraak gestuurde speaker bedienen. Dat is een groei 
met 129 procent ten opzichte van vorig jaar. 

Dit jaar zullen ruim 60 miljoen Amerikaanse gebrui-
kers minstens één keer per maand een visuele assistent 
op hun smartphone gebruiken. Dat is ruim een kwart 
(27,5%) van de smartphone-gebruikers en bijna een op 
de vijf Amerikanen. Volgens eMarketer gebruikt 31% 
van de 14–17-jarigen en 23% van de 18–34-jarigen 
regelmatig een virtuele assistent. Net als eerder bij de 
smartphone zal deze innovatie waarschijnlijk later door 
oudere consumenten worden omarmd.

Gartner gaat ervan uit dat in 2019 20 procent van alle 
gebruikersinteracties met de smartphone via virtuele 
persoonlijke assistenten plaatsvindt. Veel mobiele apps 
zullen vervangen worden door een virtuele robot. Stem 
en gebaar worden ook een steeds belangrijker interface 
door de opkomst van IoT-toepassingen. Interactie met een 
aanraakscherm neemt af, omdat steeds meer toepassingen 
te besturen zullen zijn met een combinatie van stem 
en bijkomende sensorinformatie zoals gps, biometrie en 
andere informatie. Het gebruiksgemak van een stem ge-
stuurde toepassing verbetert dramatisch als systemen ook 

kunnen terugvallen op informatie uit de omgeving en de 
context waarin de consument zich bevindt.

Een technologie die in brede kring ingang vindt, zal 
ook de verwachtingen rond andere slimme produc-
ten en diensten aanzwengelen. Een bot die de help-
desk bemant: werknemers zullen er mogelijk sneller 
aan wennen dan de CIO verwacht. In het volgende 
hoofdstuk gaan we kijken hoe virtuele assistenten in 
het bijzonder en robotisering in het algemeen het end 
user management kunnen veranderen en welke best 
practices voorhanden zijn rond de adoptie van deze 
technologie in de gebruikersondersteuning.

Figuur 7. Adoptie van spraak gestuurde speakers in de VS. Bron: 
Emarketer
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Verbetering van 
service manage-
ment met software 
robots
Gebruikersondersteuning via de interne help-
desk kan flink in de papieren gaan lopen, 
terwijl de kwaliteit van de dienstverlening vaak 
niet aan de verwachtingen van de eindgebrui-
ker voldoet. Wie deze situatie herkent, doet er 
goed aan de snel ontwikkelende markt voor 
werkplekdiensten aan een nader onderzoek te 
onderwerpen. Er zijn de nodige claims gedaan 
dat kunstmatige intelligentie het gebruikelijke 
operating model van een servicedesk op zijn 
kop kan zetten. Virtuele assistenten zijn zo 
bedreven geraakt in natuurlijke taalverwerking 
en machine-learning dat zij niet alleen over-
zichtelijke serviceverzoeken zelfstandig kun-
nen afhandelen, ze kunnen ook gebruikers te 
woord staan.

In dit hoofdstuk gaan we in op deze claims en we pro-
beren ze vooral op waarde te schatten. Bij Artificial 
Intelligence liggen de verwachtingen hoog, terwijl een 
succesvolle toepassing van software robots in service-
management heel wat voorbereiding nodig heeft en 

geen sinecure is. We staan allereerst stil bij verschillen-
de vormen en functies van software robots die in de 
eindgebruikersondersteuning toegepast zouden kun-
nen worden. Daarna zoomen we in op de veranderde 
behoeftes en verwachtingen van de eindgebruiker of 
klant, en de te verwachten impact daarvan op het 
domein van de gebruikersondersteuning. Vervolgens 
gaan we in op het voorbeeld van de Zweedse SEB-
bank, die virtuele assistenten toepast in gebruikers- en 
klantondersteuning. We sluiten het hoofdstuk af met 
enige kritische opmerkingen en een aantal best practi-
ces voor adoptie van deze technologie.

Vormen van robotica bij eindgebruiker-
sondersteuning
We onderscheiden hier drie basale verschijnings(- of 
toepassings)vormen van robotica binnen het domein 
van de eindgebruikersondersteuning. In de eerste 
plaats de zogenoemde front-end machine learning 
robot, die reageert op de geschreven en gesproken 
verzoeken van eindgebruikers. Een dergelijke toepas-
singsvorm, waarbij bijvoorbeeld een lijst met veelge-
stelde vragen volledig automatisch wordt beantwoord, 
kan de gemiddelde responsetijd van de helpdesk met 
10 procent naar beneden brengen. Deze assistenten 
kunnen bovendien de escalatie van incidenten naar 
de tweede of derde lijns-support helpen voorkomen 
omdat ze in staat zijn enkele basale taken zelfstandig 
af te handelen.

Een tweede mogelijke toepassingsvorm van robotica 
in de gebruikersondersteuning vormt de AI-gebaseer-
de, directe ondersteuning van de helpdeskmedewerker 
zelf. Een AI-systeem kan op de achtergrond conver-
saties met de klant of eindgebruiker analyseren en 
nog tijdens het gesprek mogelijke antwoorden aan 
de service-medewerker presenteren. Precies zo zet 
luchtvaartmaatschappij KLM sinds enige tijd software 
robots van DigitalGenius in om de ondersteuning van 
haar klanten via social media sneller te laten verlopen. 
Het bedrijf claimt op deze wijze een efficiëntievoor-
deel van maar liefst 35% te hebben behaald.

Het is belangrijk om te benadrukken dat bij bei-
de genoemde toepassingen van AI de medewerkers 

3
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de regie blijven houden over de uitvoering van het 
servicemanagement. Het is eerder zo dat de techno-
logie de performance van een helpdesk verbetert dan 
dat er medewerkers door software robots worden 
vervangen. Software robots doen sommige dingen nu 
eenmaal beter en sneller dan mensen, en andersom. 
Slimme machines en mensen kunnen samen veel meer 
dan dat ze afzonderlijk zouden kunnen bereiken.

Naast deze twee vormen van robotica in gebruiker-
sondersteuning die zich richten op klantcontact, is 
een derde vorm van robotisering vooral gericht op het 
zelfstandig uitvoeren van gestandaardiseerde taken in 
de backoffice. Deze vorm van automatisering — die 
vaak wordt aangeduid als robotic process automation 
(RPA) — is erop gericht handmatige handelingen in 
processen te digitaliseren en kan in potentie volledig 
geautomatiseerde end-to-end workflows realiseren. 
Het vormt doorgaans een cruciaal element van de 
robotisering van de eindgebruikersondersteuning, hoe-
wel dit aspect volledig achter de schermen plaatsvindt.

In een recente enquête onder een brede verzameling 
van servicedesk managers bij publieke en private 
organisaties vroegen het Service Desk Institute en 
Clearvision welke werkzaamheden op de helpdesk 
geautomatiseerd waren om de werkdruk te verminde-
ren. Het resetten van wachtwoorden en accountbeheer 
voeren de ranglijst aan.

De adoptie door de markt bevindt zich nog in een vroeg 
stadium. In het hierboven aangehaalde onderzoek van 
SDI en Clearvision is ook aandacht besteed aan de adop-
tie van virtuele assistenten in servicedesk-omgevingen. 
Uit deze rondvraag blijkt dat een overgrote meerderheid 
van 64% van de respondenten geen interesse heeft in de 
toepassing van AI of virtuele assistenten. Slechts één op 
de twintig respondenten geeft aan dit soort technieken al 
geïmplementeerd te hebben of ermee bezig te zijn; 31% 
van de ondervraagde organisaties verklaart desgevraagd 
de mogelijkheden ervan actief te onderzoeken. Het blijkt 
dus nog vroeg dag te zijn. Hoewel de grotere service- 
desks en providers van end user management deze 
toepassing in toenemende mate omarmen, zijn kleinere 
en middelgrote organisaties nog zeer terughoudend. 
Mogelijk heeft dit maken met een gebrek aan budget, 
middelen of kennis. Of bestaat er weerstand tegen deze 
technologie of de noodzaak om te veranderen

Figuur 8. Veel geautomatiseerde service handelingen. Bron: SDI en 
Clearvision.
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Gestegen klantverwachtingen
De nu nog zeer beperkte inzet van kunstmatige intel-
ligentie op de sevice desk kan echter snel veranderen. 
Want als de technologische gewoontes en behoeftes 
van de medewerkers en/of de klant veranderen, zullen 
ondersteunende diensten wel moeten gaan meebewe-
gen. Medewerkers en klanten zijn immers ook tech-
nologie-consumenten, en nemen hun ervaringen en 
voorkeuren mee naar de werkvloer. Veel klanten van 
commerciële organisaties lijken nu al een duidelijke 
voorkeur te vertonen voor digitale vormen van com-
municatie. In reactie daarop vervangen organisaties 
menselijke interactie door geavanceerde vormen van 
zelfbediening. 

Eind 2016 voerde Coleman Parkes in opdracht van 
Oracle een onderzoek uit naar de toenmalige virtuele 
vormen van klantondersteuning. Voor dit onderzoek 
werden 800 marketeers en salesmanagers in Frankrijk, 
Nederland, Zuid-Afrika en het Verenigd Koninkrijk 
ondervraagd. De respondenten hadden een achter-
grond in de maakindustrie, hightech engineering, 
online retail of telecommunicatie. De manier waarop 
klanten en prospects met bedrijven in contact willen 
komen, waren volgens de geïnterviewden aanzienlijk 
veranderd. Zo zou de behoefte aan zelfbediening ziijn 
toegenomen. Meer dan een derde gaf aan dat consu-
menten bij het verrichten van hun aankopen of bij het 
oplossen van een probleem er de voorkeur aan geven 
persoonlijk contact met een medewerker te vermijden. 

Zowel in de B2C- en B2B-markt zijn consumenten 
eraan gewend geraakt om enorme bergen reclame en 
informatie door te ploegen. Voordat ze iemand van 
het callcenter aan de lijn hebben gekregen, hebben ze 
al meestal een concreet idee van het antwoord op hun 
vragen. Digitale en mobiele technologieën hebben de 
mogelijkheid in zich om deze zelfhulp een stap verder 
te brengen door software robots in het servicemanage-
ment te implementeren. Behalve het beantwoorden 
van klantenvragen, kunnen deze namelijk ook zelf-
standig verzoeken uitvoeren.

Ook in de context van eindgebruikersondersteuning 
laten de cijfers zien dat digitale communicatievormen 
langzaamaan aan populariteit winnen. Een recent 
onderzoek van het Service Desk Institute wijst uit dat 
e-mail en telefoon nog altijd de meest populaire com-
municatiekanalen zijn, maar dat het gebruik ervan 
inmiddels licht terug loopt. Dit is een indicatie dat 
gebruikers op zoek zijn naar communicatiekanalen 
die beter aansluiten bij hun wensen en eisen. Zo is het 
gebruik van webcontactformulieren als onderdeel van 
het zelfhulpaanbod sterk in populariteit gestegen. Het-
zelfde geldt voor het gebruik van live chat: het gebruik 
daarvan steeg van 14% naar 19%. 

Zelfhulp niet populair
Eindgebruikers lijken nog niet bepaald warm te lopen 
voor het huidige aanbod aan zelfhulpdiensten. Slechts 
een aantal organisaties blijkt maximaal rendement te 
behalen op de vaak aanzienlijke investeringen. Men-
sen zullen uiteindelijk toch gewoon kiezen voor de 
handeling die, op basis van hun persoonlijke erva-
ringen uit het recente verleden, het snelst en vooral 
het gemakkelijkst tot een positief resultaat leidt. Een 
belangrijke complicatie bij het optimaliseren van de 
huidige generatie helpdesks is het feit dat ingrepen op 
het domein van de eindgebruikersondersteuning in het 
recente verleden vaak ten koste zijn gegaan van precies 
die gebruikerservaring. Zo zijn er veel standaard service 
level-overeenkomsten gesloten die voornamelijk gericht 
waren op het behalen van tijds- en kostenbesparingen. 
De eindgebruiker werd er de dupe van. 

Figuur 9. Adoptiegraad van software robots op servicedesks.
Bron: SDI en Clearvision.
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Zolang geautomatiseerde ondersteuningsvormen ten 
opzichte van de traditionele persoonlijke ondersteu-
ning een inferieure gebruikerservaring blijven opleve-
ren, zullen medewerkers dan ook de voorkeur blijven 
geven aan communicatie per telefoon en email boven 
de nieuwe geavanceerde digitale technologieën.

Organisaties zullen daarom allereerst het huidige 
niveau van hun serviceverlening moeten peilen en 
vaststellen waar zich precies de grootste pijnpunten 
bevinden. Ze zullen bovendien moeten gaan besef-
fen dat de servicedesk ook waarde kan toevoegen 
aan core business van een organisatie, en zich niet 
hoeft te beperken tot het in de lucht houden van de 
IT-infrastructuur. Hierop zal later in dit rapport nog 
uitgebreid worden ingegaan. Het volstaat hier vast te 
stellen dat veel organisaties zich voor een aanzienlijke 
inhaalslag geplaatst zullen zien, die veel verder gaat 
dan het domweg inkopen en activeren van een handje-
vol slimme bots.

De organisatie zal bovendien moeten investeren in 
kennis en vaardigheden van helpdeskmedewerkers. 
Het personeel moet immers wel gebruik kunnen ma-
ken van alle informatie die na de te implementeren ro-
botisering voor hen beschikbaar zal komen. Het kun-

nen combineren van informatie uit meerdere bronnen 
zal daarbij noodzakelijk blijken voor een optimaal 
resultaat. Het profiel met klantgegevens dat gebruikt 
wordt om de interactie van context te voorzien moet 
uiteraard zo volledig en up-to-date mogelijk zijn. Het 
moet bijvoorbeeld informatie bevatten over de recente 
serviceproblemen van de betreffende klant, naast een 
historie van eerdere interacties en communicatievoor-
keuren. Alleen door snel de relevante informatie te 
vinden en deze op de juiste wijze te combineren kan 
een servicedesk de ondersteuning daadwerkelijk op 
een hoger peil brengen. Ook hier geldt dus: investeren 
in technologie alleen is niet verstandig.

Een gezichtsbepalende pilot
De recente adoptie van de virtuele assistent ‘Amelia’ 
door de Zweedse financiële dienstverlener SEB biedt 
een goed inkijkje in de mogelijkheden van robotise-
ring in het servicemanagementdomein. SEB, dat in 
2015 een omzet van 4,5 miljard behaalde en aan zo’n 
15 duizend mensen werk biedt, kondigde enkele jaren 
geleden aan haar klanten met behulp van digitalise-
ring ‘een toonaangevende gebruikerservaring’ te wil-
len bieden. Na een verkenning van de snelgroeiende 
markt voor slimme robots, koos SEB in 2015 voor de 
virtuele assistent ‘Amelia’ van het automatiseringsbe-
drijf IPsoft. 

Dat lag ook redelijk voor de hand: in 2014 had de 
bank al het IT-servicemanagementsysteem IPcenter van 
datzelfde IPsoft op de interne helpdesk geïmplementeerd. 
SEB hoefde daarom niet met weer een nieuwe externe 
partij in zee te gaan en de verwachting was uiteraard dat 
‘Amelia’ gemakkelijker te implementeren zou zijn als 
het bestaande IT-servicemanagement platform door één 
en dezelfde commerciële partner was ingericht. Daarbij 
speelde natuurlijk ook mee dat de bank er expliciet voor 
had gekozen Amelia eerst uit te proberen op de interne 
servicedesk, alvorens de nieuwe technologie in het recht-
streekse klantencontact in te zetten. 

De implementatie werd gestart bij die handelingen die 
het vaakst werden uitgevoerd, zoals het resetten van 
wachtwoorden, het activeren van gebruikersaccounts 
en het informeren van werknemers over de juiste 

Figuur 10. Contactvormen servicedesk. Bron: Service Desk Institute, 
Topdesk, Ucisa.
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IT-serviceoplossing. Pas in een latere fase werd Amelia 
op een breder scala aan interne activiteiten getest: van 
routinematige werkzaamheden tot complexe, samen-
gestelde diensten. Medewerkers van de bank die con-
tact zochten met de IT-servicedesk, werden vanaf dat 
moment door een geautomatiseerd telefoonsysteem 
naar de Amelia-website doorverwezen. Daarnaast 
werd hun de mogelijkheid geboden gebruik te maken 
van een mobiele app, waarmee bepaalde service-ver-
zoeken via de slimme assistent zelfstandig konden 
worden uitgevoerd. SEB-medewerkers communiceer-
den al die tijd, via een chat-functie, ’op natuurlijke 
wijze’ met Amelia en de interactie en feedback werd 
automatisch vastgelegd. 

Veelbelovende resultaten
In drie weken tijd nam Amelia 4000 gesprekken met 
ruim 700 medewerkers voor haar rekening. Amelia 
kon ongeveer de helft van de vragen zonder hulp van 
helpdeskmedewerkers oplossen, wat neerkomt op zo’n 
vijftien procent van het totale aantal serviceverzoeken 
in deze periode. De interne pilot met Amelia bood SEB 
de mogelijkheid eerst uitgebreid praktijkervaring op 
te doen met dit soort nieuwe nieuwe technologieën. 
SEB-medewerkers leerden de virtuele assistent correct 
te configureren door de inhoud van dialogen vast te 
leggen, processtappen te definiëren en de betekenis 
van kernwoorden en context en de daarbij behorende 
emotionele connotaties te specificeren. Na de succes-
volle proef durfde SEB het in december 2016 aan een 
variant van Amelia als extra communicatiemogelijk-
heid aan te bieden voor externe klanten op de website.

Deze eerste toepassing van Amelia heeft de bank de 
kans gegeven om in de praktijk ervaring op te doen 
met de technologie. SEB-medewerkers hebben geleerd 
om de virtuele assistent goed te configureren door de 
inhoud van dialogen vast te stellen, processtappen te 
definieren en de betekenis van kernwoorden in hun 
context en mogelijke emotionele connotaties van klan-
tinteracties te specificeren. “Amelia wordt niet op een 
traditionele manier geprogrammeerd,” vertelt Allan 
Andersen, directeur enterprise solutions bij IPsoft. 
“Het systeem leert op dezelfde manier als de mens. 
Het kan bijvoorbeeld de standaardprocedures voor 

werkzaamheden analyseren en de soorten workflows 
die daarbij komen kijken. Ook kan het de logs van in-
teracties met klanten uitpluizen. Dat zijn allemaal be-
langrijke bronnen om zo’n virtuele assistent goed aan 
de praat te krijgen. Op grond van dit soort bronnen 
leert de virtuele assistent hoe het zich in verschillende 
situaties het beste kan gedragen en wat voor woorden 
zij daarbij kan gebruiken, welke handelingen ze uit 
moet voeren om een taak te volbrengen en welke aan-
vullende informatie van eindgebruikers nodig is.”

Bij de toepassing van Amelia voor de ondersteuning 
van externe klanten is SEB op eenzelfde manier te 
werk gegaan om toepassingen te selecteren. Het 
bedrijf keek naar de vragen die het meeste voorbij 
kwamen en die door een virtuele assistent goed op 
te lossen zouden zijn. Amelia werd als een chatbot 
gepresenteerd op de website van de bank en bood 
klanten de mogelijkheid om hen informatie te geven 
hoe zij klant konden worden van de bank, hoe een 
elektronische ID te bestellen is en hoe klanten geld 
over kunnen maken naar een buitenlandse rekening.
Volgens Andersen is Amelia in principe bij elk kennis-
domein en elk onderliggend systeem worden inge-
voerd, zolang er maar sprake is van een standaard 
API. De gefaseerde aanpak van SEB ziet hij bovendien 
vaker en met succes uitgevoerd worden. Andersen: 
“Het is gangbaar om eerst een proefproject uit te voe-
ren waarin de virtuele assistent drie of vier afgebaken-
de taken krijgt aangeleerd. Vervolgens wordt getest 
hoe goed de virtuele assistent is bij het uitvoeren van 
die taken in vergelijking met een medewerker in het 
gangbare ondersteuningsproces. Dit soort proeven ne-
men over het algemeen ongeveer drie tot vier maanden 
in beslag. Na deze pilot komt vervolgens de vraag aan 
de orde wat de klantorganisatie echt met deze techno-
logie zou willen doen en waar implementatie bij een 
volgende stap de meeste impact zou kunnen hebben.”

Kritische noten
Hypevorming en een toenemende interesse in kunst-
matige intelligentie zetten nieuwkomers en gevestigde 
leveranciers ertoe aan om AI gretig te omarmen in hun 
productstrategie, ook al heeft het nog weinig om het 
lijf. Intussen kunnen zij onvoldoende energie steken in 
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de behoeften van hun klanten om de claims rondom 
de toegevoegde waarde van deze technologie gestand 
te doen. Als organisaties robotisering willen toepassen 
in de gebruikersondersteuning dat moeten demand 
management, sourcing en consultancy passende aan-
dacht krijgen. De basis moet goed op orde zijn. Het 
toepassen van virtuele assistenten gaat bijvoorbeeld 
niet werken als ze gebaseerd zijn op slecht werken-
de klantondersteuningsprocessen. Servicemanagers 
moeten bereid zijn om bestaande processen aan te 
passen ook al moet de bestaande manier van kijken en 
werken hiervoor overboord gezet worden. Een andere 
kritische noot die we hier bespreken is het belang van 
goede data. 

Richt processen opnieuw in
Tijd en geld besparen en het verbeteren van klan-
tervaring moeten hand in hand gaan. AI en virtuele 
assistenten maken grote besparingen mogelijk in end 
usermanagement. Neem het voorbeeld van het auto-
matiseren van de routering van incidenten en service-
verzoeken. Als deze informatie niet langer blijft liggen, 
maar gelijk wordt doorgezet naar de volgende stap 
in het proces met bijbehorende documentatie dan is 
de responstijd flink te verminderen. Servicemanagers 
moeten processen aanpassen en opnieuw ontwerpen 
om een optimale klantenervaring te waarborgen en 
customer journeys over gecombineerde diensten te 
realiseren. Soms betekent dit dat de bestaande manier 
van kijken overboord moet of dat slechte gewoontes 
aangepakt moeten worden.

Je kunt dit bijstellen door het operating model van 
werkplekdiensten grondig onder de loep te nemen.  In 
plaats van te streven naar een zo groot mogelijk oplos-
singsvermogen van incidenten bij het eerste telefoontje, 
zouden servicedesks er vandaag de dag naar moeten 
streven om helemaal niet gebeld te worden. Roboti-
sering en software robots moeten een klantgerichte 
ondersteuning realiseren die er vooral op gericht is om 
incidenten en escalaties zoveel mogelijk te voorkomen. 

Voor een service provider die de gebruikersondersteu-
ning voor zijn rekening neemt, is het doorgeven van 
de besparingen die deze innovaties met zich meebren-

gen aan de klantorganisatie niet zo makkelijk als het 
lijkt. De geschiedenis van outsourcing heeft ons dat 
laten zien. Bedrijven hebben andere afspraken met 
hun leverancier nodig om beide partijen van deze 
verbeteringen te kunnen laten profiteren. Een relevant 
uitgangspunt voor zo’n samenwerking zijn KPI’s en 
SLA’s die gebaseerd zijn op business-gerelateerde uit-
gangspunten, waarbij gebruikerservaring een belang-
rijk referentiepunt is. Dat biedt de juiste basis voor de 
snelheid en daadkracht die organisaties nodig hebben 
in de huidige, snel veranderende markten.

Gegevens zijn essentieel maar lastig
Een ander probleem is dat er ook aanzienlijke nadelen 
kleven aan het starten met virtuele assistenten in het 
IT-services domein. Hoewel de implementatie van 
IPsoft’s Amelia bij SEB laat zien dat het testen van 
virtuele assistenten op eigen medewerkers een goede 
springplank kan zijn naar het servicemanagement van 
externe klanten, is dit zeker niet voor elke organisatie 
de beste route. Bedrijven moeten hun startpunt voor 
adoptie van deze technologie plotten met hun belang-
rijkste zakelijke doelen in het achterhoofd. Beginnen 
met de implementatie van een AI-toepassing betekent 
dat er aanzienlijke databronnen aangeboord moeten 
worden om de algoritmen goed te trainen en de neu-
rale netwerken en NLP in de praktijk hun magische 
werk te laten doen. Het zal wellicht een stuk lastiger 
worden een digitaal transformatieprogramma voor 
externe klanten in een hogere versnelling te brengen 
als het startpunt van AI zich in een heel ander domein 
bevindt. Voor een goede werking van AI-platformen 
is namelijk toegang tot de juiste data van cruciaal 
belang. Hyperscale providers als Google, Microsoft 
en AWS bieden op dit punt wellicht meer toegevoegde 
waarde dan een gespecialiseerde en kleinere  
leverancier.

Het aanboren en realiseren van adequate datasets 
voor het trainen van neurale netwerken is in de 
praktijk lastig. Veel bottlenecks in de toepassing van 
machine-learning zijn terug te voeren op issues rond 
beschikbare data. Een rondvraag die CrowdFlower 
in 2016 hield onder 80 datascientists liet zien dat het 
bewerken van data de meeste tijd en moeite opslokt 
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bij het werken met geavanceerde algoritmes. De on-
dervraagde datascientists besteeden hooguit 13% van 
hun tijd aan het selecteren en verfijnen van het juiste 
algoritme om patronen in de data op te sporen. Alle 
andere taken hebben te maken met het verzamelen, 
organiseren en analyseren van data en het normalise-
ren en aanpassen van de resulterende datasets. Al deze 
handelingen zijn erop gericht om meerdere datasets te 
creëren voor het trainen van een AI-systeem.

En raad eens? Dat verzamelen van data en de ve-
rificatie ervan is niet bepaald de favoriete taak van 
datascientists. In de enquête van Crowdflower staat 
het opschonen en organiseren van datasets bij de drie 
minst favoriete klusjes. De helft van de ondervraagde 
datascientists omschrijft het labelen van data en het 
samenstellen van datasets als vervelende taken waar-
mee ze veel van hun tijd stuksmijten. Meer dan een 
derde van de data-analisten spenderen het grootste 
deel van hun tijd aan taken die hen weinig aanspreken. 
Krachtige hulpmiddelen kunnen deze taken verlichten 
zoals het matchen van mogelijke bewoordingen voor 
verschillende stappen in processen en het duiden van 
veel voorkomende concepten en entiteiten binnen een 
specifieke context. Het kunnen expliciteren van inten-
ties in communicatie-uitingen is ook essentieel. 

In de praktijk mislukken de nodige implementaties 
van softwarerobots, omdat het heel lastig is om in de 
communicatie de correcte bedoelingen van gebruikers 

te destilleren omdat klanten zich in natuurlijke – en dus 
per definitie veelkleurige en veranderlijke – taal uit-
drukken. Veel organisaties voelen zich in eerste instan-
tie aangetrokken tot de toepassing van software-robots 
omdat deze vorm van kunstmatige intelligentie ze in 
principe in staat stelt om processen te versnellen en 
tegelijkertijd de kosten te verlagen. Maar volgens Sven 
Körner, een onderzoeker van het Karlsruhe Institute 
of Technologies, falen veel initiatieven. In zijn presen-
tatie ‘Virtuele assistenten zijn vreselijk’, die hij op het 
Cebit 2017 congres hield, legde hij uit waarom zoveel 
consumenten een slechte herinneringen overhouden aan 
virtuele assistenten als Siri en Google Now. 

Gezond verstand
Volgens Körner leggen Machine learning en neurale 
netwerken het namelijk nog steeds af tegen de mens, 
eenvoudigweg omdat deze laatste over gezond ver-
stand beschikt. Dit geeft mensen de mogelijkheid om 
probleemloos impliciete informatie naar de juiste con-
text in te vullen. Daarvoor hebben mensen doorgaans 
maar heel weinig aanwijzingen nodig. 
Daarnaast kunnen verkeerde verwachtingen van con-
sumenten een doorslaggevende rol spelen. Wanneer 
Google voor het oog van de internationale media 
Go-meesters verslaat en IBM Watson tot winnaar wordt 
uigeroepen in een lastige quiz als “Jeopardy!”, worden 
de verwachtingen van de gemiddelde consument ten 
aanzien van digitale assistenten flink opgeklopt. Dan 
valt het vies tegen wanneer je smartphone-assistent Siri 
volkomen lachwekkend op je vraag reageert of aangeeft 
het antwoord niet te weten. Ook al is deze assistent niet 
primair ingericht op het beantwoorden van triviale quiz-
vragen, maar op het vergemakkelijken van handelingen 
op de smartphone. De consument die hiervan niet op de 
hoogte is, wordt zo teleurgesteld en kijkt vervolgens niet 
meer naar deze assistent om.

Het is daarom belangrijk dat bedrijven met de juiste 
verwachtingen en de nodige energie aan deze exercitie 
beginnen. En dat ze heel precies de context afbakenen 
waarin de technologie wordt ingezet. “Als een virtuele 
assistent naar een gesprek luistert, zoekt het systeem 
met statische technieken naar een patroon in de 
woorden om de betekenis van een zin te bepalen”, legt 

Figuur 11. Welke activiteiten slokken de meeste tijd van datascien-
tists op? Bron: Crowdflower
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Körner uit op de beursvloer in het Duitse Hannover. 
“Op basis van die input wordt het onderwerp van het 
gesprek geconstrueerd. Mensen daarentegen stellen 
een virtueel concept van het gesprek samen, waarin de 
bedoeling van de communicatie centraal staat, meteen 
als het begint. Intenties spelen een essentiële rol in dit 
concept, ook al kunnen sommige essentiële parame-

ters pas later tijdens de conversatie ingevuld worden. 
Als een bot problemen ervaart met het detecteren van 
het juiste patroon en daarmee de betekenis van het 
gesprek, is het een lang eind om de bedoelde intenties 
goed vast te stellen. Wat alle software robots nog steeds 
missen, is gezond verstand. Dat is uiterst relevant voor 
het interpreteren van woorden in een specifieke context 
en voor technieken om een gesprek gaande te houden 
om de intentie van de gesprekspartner gedurende de 
dialoog vast te stellen. Deze twee aspecten zijn essenti-
eel om een goede kwaliteit dialoog te waarborgen.”

Brondata bepalen succes CIO
Software robots zijn de laatste jaren aanzienlijk beter 
geworden omdat ze kunnen leren, maar die presta-
ties komen pas na de juiste aandacht en de nodige 
inspanning. “Je praat dan over miljoenen leercycli 
om een virtuele assistent beter te laten functioneren”, 
vervolgt Körner. “Veel leveranciers houden bedrijven 
voor: onze bot kan alles aan, maar in de praktijk is 
die belofte moeilijk gestand te doen. Datasets voor een 
goede training van het systeem zijn essentieel, maar 
zijn moeilijk te verkrijgen als leveranciers een beperk-
te verzameling klanten hebben met een vergelijkbare 

achtergrond en hun klanten daardoor niet van vol-
doende gelabelde datasets kunnen voorzien. Omdat 
deze gelabelde gegevens een connectie leggen tussen 
de juiste input en de juiste output als neurale netwer-
ken getraind worden. Je succes als CIO is daardoor 
in grote mate afhankelijk van hoe zorgvuldig je bent 
geweest met het opslaan van allerlei brongegevens en 
logbestanden rondom de ondersteuning van gebrui-
kers. Als je een neuraal netwerk wilt trainen, heb je 
veel en een goede kwaliteit data nodig waarin de data 
goed gelabeld is. In een 100 GB dataset met conversa-
ties heb je echt elke snipper informatie nodig om het 
systeem te kunnen verbeteren naar een aanvaardbare 
betrouwbaarheidsscore van 98 procent en zelfs deze 
score is misschien niet genoeg om de virtuele assistent 
goed te laten functioneren.”

Als datasets ontoereikend zijn om virtuele assistenten 
goed te trainen, zijn er methoden en hulpmiddelen 
om deze gegevensverzamelingen te verbeteren en uit 
te breiden. “Maar het verwerken van natuurlijke 
taal gaat gepaard met een aantal beperkingen van de 
statistiek, waardoor het trainen soms wel werkt en 
soms niet,” vervolgt Körner. “Dat is anders dan de 
uiterst gestructureerde aanpak die we in de IT ge-
wend zijn. Normaliter maak je een analyse en je zorgt 
ervoor dat je met een zeer gestructureerde opzet van 
een applicatie van a naar b kunt komen. Je program-
meert dit systeem in zeg 2 duizend regels softwarecode 
en de applicatie is vervolgens in staat om de gewenste 
resultaten op te leveren. Met een neuraal netwerk en AI 
werken de uitgangspunten en de oplossing heel anders. 
Het is meer uitproberen en testen, net zo lang totdat 
het gewenste resultaat er is. Je hebt een dataset voor 
training en je moet proberen het werkend te krijgen 
door het systeem te testen en fouten te herstellen. Het 
duurt misschien een paar uur of een dag, of een week. 
Je stelt het systeem in staat te leren en als het niet het 
gewenste resultaat heeft, pas je de input data opnieuw. 
Maar er is geen echte logica zoals we die kennen tussen 
bepaalde aanpassingen in de data en het bereiken van 
de gewenste uitkomsten. Als je het systeem op de juiste 
manier traint, kan een virtuele assistent goed werk voor 
je organisatie verrichten. Maar je zult nooit precies 
weten hoe het systeem tot die uitkomsten komt.”

Figuur 12. Feedback op de klantervaring rond chatbots? Bron: Q&H
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Best practices
Het verhogen van de efficiëntie van een servicedesk is 
door de toepassing van trends als Shift Down en Shift 
Left concreet te maken blijkt uit de praktijk van ME-
TRI. Organisaties die overwegen om vituele assistenten 
in de gebruikersondersteuning in te gaan passen, doen 
er goed aan bovenstaande opmerkingen over de essenti-
ele rol van data en de veranderingen binnen de organi-
satie die gepaard gaan met iedere goede implementatie 
van machine learning, in het achterhoofd te houden. In 
deze paragraaf richten we ons op een aantal essentiële 
best practices. Behalve uit de adviespraktijk van ME-
TRI zelf, is deze informatie voor een belangrijk deel ge-
baseerd op input van Allen Andersen, die als directeur 
enterprise solutions bij IPsoft betrokken is (geweest) bij 
een groot aantal implementaties van Amelia. 

We kijken naar de best practice om een programma 
met software robots de juiste business focus te geven. 
Daarnaast geven we tips voor het vinden van relevante 
toepassingen en businesscases om het programma van 
de grond te trekken en het van daaruit door te ontwik-
kelen. Een andere best practice gaat over het gewenste 
operating model en mogelijke samenwerkingsvormen 
met een managed service provider of technologiepart-
ner. Verder kijken we naar de noodzaak om klein te 
beginnen, en welke middelen nodig zijn om een project 
op te schalen naar de gewenste grootte van impact.

Zorg voor een business focus
Software robots hebben de potentie om de nieuwe 
digitale werknemers te worden. Maar het vereist wel 
de juiste betrokkenheid van stakeholders om de ware 
transformationele krachten van deze technologie tot 
leven te kunnen wekken. Om die reden lijkt het op 
het eerste gezicht riskant om te beginnen met virtuele 
assistenten in het IT-domein. De kans is dan immers 
groot dat machine learning en software robots op de 
werkvloer worden ontvangen als de zoveelste nieuwe 
versie van een platform, aangevuld met wat slimme 
features. AI-initiatieven in het domein van eindgebrui-
kersondersteuning zijn echter met enige inspanning te 
voorzien van een krachtige business focus, waarmee 
binnen het grotere geheel van service-interacties heel 
wat tijd en geld kunnen worden bespaard.

Zo kunnen regelmatig voorkomende issues met identi-
teits- en accessmanagement vrij destructief zijn voor de 
productiviteit van werknemers in een organisatie. Een 
gebruiker die afhankelijk is van een overbelaste helpdesk 
om bijvoorbeeld een nieuw wachtwoord te genereren, 
kan al die tijd niet productief zijn. Een virtuele assistent 
kan daarentegen onmiddellijk een nieuw wachtwoord 
verstrekken, zodat die werknemer snel weer aan het 
werk kan. Het uitwerken van zo’n toepassing voor robo-
tisering in het end user management kan natuurlijk later 
ook toegepast worden op servicemanagement rond de 
kernprocessen van de organisatie, waardoor de business 
focus nog meer wordt aangescherpt.

Als het initiatief in de organisatie uit een andere hoek 
komt, zal betrokkenheid van IT essentieel blijken 
voor de juiste introductie van software robots in een 
specifiek bedrijfsproces. IT is van niet te onderschat-
ten belang bij zo’n initiatief. Als de business op eigen 
houtje met deze technologie aan de slag gaat, is er een 
grote kans dat processen weliswaar sneller verlopen, 
maar de nieuwe werkwijze zal op deze manier zelden 
tot fundamentele transformaties leiden. Om die reden 
is het cruciaal om met flexibele teams te werken waarin 
de juiste mix en match van business en technologische 
kennis wordt samengebracht. Een effectieve implemen-
tatie van virtuele assistenten kan alleen worden gewaar-
borgd wanneer de stakeholders van businessprocessen, 
domeinspecialisten en developers, data flow- én com-
municatie-specialisten samen of goed gecoördineerd 
aan de slag gaan. Hierover later meer.

Identificeer en ontwikkel de juiste business cases
De beste mogelijke toepassingen voor het gebruik van 
robotica in gebruikersondersteuning zijn te vinden in 
de data. Relevante patronen en mogelijkheden voor 
optimalisatie liggen niet zomaar voor het oprapen in 
de brongegevens, omdat de operationele metrieken die 
servicemanagement organisaties hanteren lang niet al-
tijd de juiste dingen meten. Traditioneel ingerichte ser-
vicedesks zijn procesgeoriënteerd en volledig gericht 
op de optimalisatie van break / fix issues. Ze kijken 
naar de verkeerde statistieken en worden daardoor op 
een verkeerde manier aangestuurd als organisaties met 
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hun IT-dienstverlening de toepassing van technologie 
op een hoger plan willen brengen. Organisaties die 
zich richten op het oplossen van incidenten, meten 
zaken die in het verleden gebeurd zijn. Zij hebben 
geen zicht op moderne vormen van ondersteuning 
waarbij een visie nodig is om vooruit te kijken en te 
voorspellen wat werknemers in de toekomst willen en 
nodig hebben, en die in het doormeten concreet zicht 
geven op gebruikersstatistieken en metrieken met een 
business focus. In de 2017 editie van het onderzoek 
van de Technology Services Industry Association 
blijkt bijvoorbeeld dat business gerelateerde metrics 
op servicebureaus nog steeds problematisch zijn.

Dashboard-overzichten over het functioneren van 
gebruikersondersteuning zijn tot nu toe grotendeels 
gericht geweest op deze break / fix-aanpak. Hoewel 
dit soort statistieken altijd relevantie houden, is er een 
algemene tendens in de sector om in stuurgegevens de 
gebruikerservaring als belangrijkste uitgangspunt voor
succes te nemen. Service managers die de grote lijnen 
in support willen zien, moeten in staat zijn om de 
sterke en zwakke punten van de ondersteuning eruit te 
pikken en te begrijpen wat voor impact zij hebben op 
de klantervaring. Voor veel ondersteunende organi-
saties betekent dit meer nadruk op nieuwe metrieken 
om zo een solide basis te creëren voor innovatie.

De zelfhulpportaal is een goed voorbeeld van 
IT-dienstverlening die in veel gevallen voor verbete-
ring vatbaar is. Wanneer deze dienst goed is opgezet, 

zal er steeds meer gebruik van worden gemaakt omdat 
de meeste medewerkers zelfhulp graag omarmen. In 
de praktijk bevatten de implementaties van dit soort

voorzieningen voor eindgebruikersondersteuning vaak 
niet de juiste features en gebruikersinterface. Wanneer 
nu de logging en analytics licht kunnen schijnen op 
de feitelijke gebruikerservaring, dan kunnen deze data 
een ware goudmijn vormen voor het verbeteren van 
zelfhulp door middel van robotica. Het is één ding om 
het juiste antwoord voor een probleem in een kennis-
bank te kunnen vinden. Maar het is iets heel anders 
als een virtuele assistent een verzoek meteen kan 
uitvoeren en zo een melding kan oplossen. Dat levert 
de voldoening op die een moderne consument erg zal 
waarderen. Het vernieuwen van gebruikersondersteu-
ning met de juiste informatie kan een indrukwekkend 
rendement opleveren zodra daarvoor de juiste statis-
tieken beschikbaar zijn.

Op veel helpdesks kan de keuze voor robotisering 
gemakkelijk opgevat worden als een bedreiging voor de 
werkgelegenheid, waardoor initiatieven met de nodige 
organisatorische tegenwind te kampen krijgen. Het 
is van essentieel belang dat bij de eerste toepassingen 
van software robots meteen duidelijk gecommuniceerd 
wordt dat de doelstelling van deze technologie een 
verbetering van de dienstverlening betreft en niet primair 
bedoeld is om in de kosten te snijden. Bovendien kunnen 
helpdesks ervoor kiezen dat virtuele assistenten alleen 
beschikbaar zijn voor servicemedewerkers waardoor 
deze werknemers veel efficiënter kunnen worden in 
het uitvoeren van hun taken. Software robots kunnen 
ook in een meer autonome vorm opereren door voor 
een hybride uitvoering te kiezen. In zo’n geval nemen 
virtuele assistenten de eenvoudigere en veel voorkomen-
de vragen voor hun rekening. Zodra het betrouwsbaar-
heidsniveau van een klantinteractie onder een bepaalde 
drempelwaarde valt, kan een gesprek dan automatisch 
doorgezet worden naar een helpdeskmedewerker. Door 
de lat op exact de vereiste hoogte te leggen kan de juiste 
gebruikerservaring voor een virtuele assistent worden 
gewaarborgd. Op deze manier kunnen software robots 
een servicebalie juist versterken zonder daarbij de positie 
van helpdeskmedewerkers te ondergraven.Figuur 13. Typische problemen met operationele data van servicedes-

ks Bron: Technology Services Industry Association.
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Vind de juiste sourcingpartner
Adoptie van robotica in de eindgebruikersondersteu-
ning is gebaat bij de juiste data, kritische kennis, erva-
ring en veel hard werk. Daarom is het kiezen van een 
sourcing partner voor veel organisaties van cruciaal 
belang. In het vorige hoofdstuk is de nodige aandacht 
besteed aan machine learning en NLP voorzieningen 
die beschikbaar gekomen zijn in de veel gebruikte pu-
blic cloud platformen. Hoewel deze marktpartijen op 
dit moment voor een belangrijk deel het tempo van de 
muziek in de IT-industrie bepalen, zijn deze leveran-
ciers zeker niet de juiste keuze voor elke organisatie. 
Voor de toepassing van cloud computing is asserti-
viteit en specialistische kennis nodig. Deze vorm van 
doe het zelf is niet een optie voor elke IT-organisatie. 
Er zijn veel bedrijven die een hoog niveau van ontzor-
ging hoger aanslaan dan het werken met de nieuwste 
en de beste technologie. 

De kans is vrij groot dat bedrijven hun sourcings-
trategieën grondig moeten herzien als zij robotica 
in het eindgebruikerbeheer willen introduceren. De 
automatisering van bedrijfsprocessen zoals service-
management heeft andere strategische aanpak van 
IT-outsourcing nodig dan vijf jaar geleden. Naast 
baanbrekende technologische vernieuwing heeft ook 
de markt bepaald niet stil gestaan. Daarbij komt dat 
de impact van robots op het verdienmodel van tradi-
tionele outsourcingleveranciers die voorheen vooral 
gebaseerd waren op het verplaatsen van werk naar la-
gere lonenlanden nogal ingrijpend is. Het ondernemen 
van een marktscan waarbij aandacht besteed wordt 
aan de ervaring van andere klantorganisaties, ervarin-
gen met omvangrijke digitale transformatie program-
ma’s en feedback die voorkomt uit het toepassen van 
robotisering, is geen overbodige luxe voor sourcing 
managers.

Welke sourcing partner het beste past bij een orga-
nisatie hangt ook in grote mate af van de doelen die 
bedrijven willen bereiken met een transformatie van 
hun eindgebruikersondersteuning. Overwegingen rond 
bestaande en toekomstige requirements van eindge-
bruikersondersteuning en de meer algemene doelstel-
lingen die organisaties willen bereiken met digitale 

transformatie bieden belangrijke aanwijzingen welke 
leverancier goed bij een organisatie past. Voorbeelden 
van dit soort doelstellingen zijn te vinden in figuur 
14, die weergeven waarom bedrijven serviceprocessen 
zouden willen automatiseren.

Als organisaties overwegen een platform voor robo-
tisering te gaan gebruiken, is het goed om evaluatie-
criteria te formuleren die aan uw eisen en normen 
voldoen. Hou daarbij in het oog dat één van de 
belangrijkste vereisten voor een goede werking van 
machine learning is dat organisaties over de juiste 
datasets beschikken en een ruime ervaring hebben met 
het toepassen van robotisering in vergelijkbare orga-
nisaties. Dit betekent dat een sourcing partner niet 
alleen over goede programmeurs moet beschikken en 
over gedetailleerde kennis van algoritmes, maar dat 
deze provider ook de juiste data en datasets moet heb-
ben om robots in uw organisatie succesvol te kunnen 
toepassen. De snelheid waarmee virtuele assistenten 
een hoog niveau van betrouwbaarheid kunnen berei-
ken, is immers afhankelijk van het aantal serviceinter-
acties in een dataset. Data en ervaring in een specifiek 
toepassingsdomein is cruciaal voor een realistische en 
snelle terugverdientijd van deze technologieën. Gelikte 
demos van leveranciers zijn waardevol, maar het is 
een best practice om dit soort sessies aan te vullen met 
het natrekken van klantenreferenties. Zij geven over 
het algemeen een realistisch beeld van de behaalde 
resultaten, de complexiteit en de uitdagingen.

Denkt u vooral ook na over het prijsmodel voor de 
sourcingovereenkomst. Zorg dat de kans op realisatie 
van belangrijke bedrijfsdoelstellingen zo groot mo-
gelijk is en vergelijk de prijzen zorgvuldig. Wanneer 
providers op het eerste gezicht gelijksoortige prijzen 
lijken te hantereen, hoeft dit niet auromatisch te 
betekenen dat de softwarerobot van de ene leverancier 
in de praktijk even veel kost en kan als die van de 
ander. Op toegevoegde waarde van overeenkomsten 
gebaseerde prijzen kunnen eveneens voor negatieve 
verrassingen zorgen. Want het is lastig om van tevo-
ren in te schatten wat de capaciteit van een software 
robot zal zijn binnen uw organisatie, en wat het juiste 
referentiepunt vormt voor het bepalen van de produc-
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tiviteit. Zo kan kan dit zijn gebaseerd op het volume 
van de service interacties. Maar hoe waardeer je dan 
het voorkómen van interacties door zelfhulp zo goed 
mogelijk toe te passen? Berekeningen rond het aantal 
benodigde robots zijn ook moeilijk te maken, waar-
door de reële kostprijzen door klantorganisaties lastig 
in te schatten zullen zijn. Het is daarom verstandig 
om de processen die uw organisatie wil stroomlijnen 
vooraf goed te beschrijven. Dit zal de dialoog over de 
oplossing en de bijkomende kosten met de leverancier 
een stuk concreter maken, zodat u na afloop voor 
minder verrassingen zult komen te staan.

Stel ook van tevoren vast of uw organisatie strategische 
capabilities wil verwerven rond robotisering, of dat u 
op zoek bent naar gewenste uitkomsten die u met een 
zo klein mogelijke inspanning door een partner laat 
realiseren. Deze keuze bepaalt voor een belangrijk deel 
het operating model achter robotisering en daarmee 
uw sourcingsopties. Veel organisaties zullen voor een 
expertisecentrum kiezen waarmee zij gaandeweg hun 
capabilities rond robotisering uitbouwen. Wordt voor 
zo’n aanpak gekozen, dan is het essentieel om vast te 
stellen wie de touwtjes binnen deze nieuwe bedrijfs-
voorziening in handen krijgt. Deze persoon of afdeling 
wordt namelijk ook verantwoordelijk voor het vast-
stellen, beoordelen en prioriteren van processen die 
in aanmerking komen voor robotisering. Met name 
bij initiatieven waarbij verschillende afdelingen in een 
grotere organisatie met robotisering te maken zullen 
krijgen, is dit een bepalende factor voor succes.

Figuur 14. Mogelijke doelstellingen voor vernieuwen servicemanage-
ment met robotica. Bron: Horses for Sources.

Overzicht sourcing opties
• Direct: schaf licenties voor software robots aan bij een 

leverancier;
• Direct met ondersteuning: schaf licenties voor soft-

ware robots aan en ga op zoek naar een partner die 
de oplossing instelt, implementeert en support kan 
leveren;

• Uitbesteden: werk met een outsourceleverancier een 
overeenkomst uit om een ‘business process-as-a-ser-
vice’ of een ‘robots-as-a-service’ dienst af te kunnen 
nemen.

Gebruikelijke prijsmodellen voor af-
name directe vorm
Licentie gebaseerd (meest gebruikelijk)
• Je draagt een licentievergoeding af per geinstalleerde 

softwarerobot, een beheervoorziening voor deze infra-
structuur en bijkomende hulpmiddelen om de robots te 
programmeren;

• Doorlopende licentie of een jaarlijkse abonnements-
vorm;

• Leveranciers hanteren verschillende definities en aan-
duidingen voor de capaciteit van een software robot. 
Dit maakt prijsvergelijkingen lastig;

• Benodigde hardwarevoorzieningen en onderhoudskos-
ten komen er ook nog bij.

Waarde gebaseerd
• Het prijsmodel kan ook een link leggen met een bespa-

ring op de FTE’s die de inzet van software robots met 
zich mee kunnen brengen (dat kan een vast percentage 
van de FTE kosten zijn die zonder robots nodig zouden 
zijn), of het kan gebaseerd zijn op het aantal afgeronde 
transacties;

• Het prijsmodel kan beperkingen bevatten over het toe-
passingsgebied voor deze technologie. Contracten heb-
ben aandacht nodig als klantorganisaties het aantal 
toepassingen van software robots willen uitbreiden;

• De leverancier kan aangemoedigd worden ook risico te 
lopen door toezeggingen 

• over het niveau van de dienstverlening. Dat is con-
creet te maken door een link te leggen met uitkomsten 
of toezeggingen rond verbeteringen van de gebruiker-
servaring.

Service gebaseerd
• De klantorganisatie betaalt abonnementsgeld om 

gebruik te kunnen maken van de dienstverlening met 
een SLA die de verantwoordelijkheden van de leveran-
cier uittekent; 

• Dit model is aantrekkelijk voor machine learning 
oplossingen, omdat voor een goede werking complexe 
big data technologie nodig is waarvan de implementa-
tie en het onderhoud kostbaar zijn, en deze alleen in 
hele specifieke processen van de organisatie gebruikt 
kan worden.

Bron: Deloitte
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Creëer een solide basis voor verbetering
Het verhogen van de efficiëntie van een servicedesk is 
door de toepassing van trends als Shift Down en Shift 
Left goed concreet te maken, blijkt uit de praktijk van 
METRI. Het beter organiseren van servicemanage-
ment wordt al langere tijd met de trends Shift Down 
en Shift Left aangeduid. Bij Shift Down worden issues 
zoveel mogelijk met zelfhulpsystemen en zelflerende 
systemen afgehandeld. Bij Shift Left krijgt de kwaliteit 
van de servicedesk zelf een impuls door een omni-
channel aanpak en het voor handen zijn van relevante 
informatie rond het incident of de hulpvraag. Meer 
vragen worden meteen al door de eerste lijn afgehan-
deld en die snelheid, samen met een hogere accurates-
se verhogen de klantervaring.

In figuur 15 zijn de kostprijsberekeningen terug te zien 
die METRI regelmatig in benchmarks van serviceor-
ganisaties tegenkomt. Bij zelfhulpportalen en virtuele 
assistenten is de kostprijs gerelateerd aan een vaste 
prijs per medewerker. Door meer in te zetten op deze 
contactvormen zijn de kosten voor ondersteuning te 
verlagen. Veel eindgebruikers zijn een stuk zelfredza-
mer geworden. Dat is een ideale voedingsbodem om, 
met zelfhulp, kennismanagement en nieuwe tooling 
end user management op een hoger plan te brengen. 
Een goede inzet van deze hulpmiddelen krijgt een ex-
tra impuls als een leverancier de verantwoordelijkheid 
krijgt om de ondersteuning efficiënter te maken.

Begin klein en creëer een vliegwiel-effect
Veel managers beginnen groots te dromen zodra het 
potentieel van machine learning en software robots 
tot ze doordringt. Het is echter raadzaam om in een 
pilot zo snel mogelijk tot een minimaal werkbaar 
product te komen, en dan pas de technologie verder 
te gaan ontwikkelen. De agile-aanpak dus, in plaats 
van de waterfall. Deze aanpak zorgt ervoor dat na een 
mislukte sprint een alternatieve weg kan worden inge-
slagen, en niet gelijk het hele initiatief ten grave hoeft 
te worden gedragen. Teams van wisselende samenstel-
ling – de sprint teams – kunnen met continue verbe-
teringsslagen bestaande uit varianten van software 
robots steeds weer nieuwe toegevoegde waarde laten 
leveren. 

Deze multidisciplinaire teams bestaan uit een mix van 
domeinspecialisten, bedrijfsanalisten en werknemers 
met een technische achtergrond. Om de gewenste 
klantenervaring – en daarmee een hoge adoptiegraad 
– te kunnen realiseren, heb je allereerst natuurlijk 
programmeurs nodig die front-end systemen kunnen 
bouwen en ontwikkelaars die de integratie met back-
office bedrijfssystemen kunnen verzorgen. Daarnaast 
heb je data-engineers nodig en communicatie specia-
listen die de geautomatiseerde dialogen moeten helpen 
vormgeven. Het uitvoeren van zo’n programma in 
aparte sprint teams maakt het mogelijk om tegelijker-
tijd flexibel en efficiënt te zijn.

Zo’n expertisecentrum speelt een essentiële rol bij het 
creëren van een vliegwieleffect. Zo’n kenniscentrum, 
dat experts op tal van vlakken herbergt, is namelijk 
het centrum dat medewerkers in de organisatie opleidt 
en traint bij iedere nieuwe toepassing van robotisering 
binnen bestaande of nieuwe bedrijfsprocessen. Naast 
deze opleidingstaken draagt het expertisecenrum zorg 
voor programma-management en de analyse van 
relevante businesscases. Het centrum vormt daarmee 
de spil voor de verdere uitrol van robotisering binnen 
organisaties. Het opzetten van een expertisecentrum 
zal dan ook om meerdere redenen cruciaal blijken te 
zijn bij de introductie, ingebruikname én het succes 
van robotisering binnen uw organisatie.

Contactvorm Prijs
Virtual agent 4-7 € (per medewerker)
Self Service Portal (100 content 
items)

4-6 € (per medewerker)

Social Media 4-8 € (per ticket)
Structured Email vanuit keu-
zemenu

6-10 € (per ticket)

Chat 3-5 € (per ticket)
Unstructured Email 10-15 € (per ticket)
Telefoon 10-15 € (per ticket)
Onsite balie 7-11 € (per ticket)
Onsite support 1e uur 70 € (waarvan 40 € reis-

kosten) daarna 30 € per uur

Figuur 15. Impact Shift Down op kosten gebruikersondersteuning per 
contactvorm Bron: METRI
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‘Slimme’ service-
desk heeft solide 
fundament nodig
Aanzienlijke kostenbesparingen en een snellere 
en betere dienstverlening. De beloftes van een 
succesvolle implementatie van robotisering in 
het End User Management Domein zijn meer 
dan aanlokkelijk. Handmatige input blijft 
daarbij een vereiste, naast een uitgebreid be-
stand aan historische gebruikersdata, volledige 
openheid naar de eindgebruikers en heldere 
doelstellingen.

Technische haperingen: het is de taak van iedere ser-
vicedesk er zo snel en zo adequaat mogelijk op te rea-
geren. Zodat medewerkers niet te lang duimen hoeven 
te draaien of vele minuten aan de telefoon hoeven te 
hangen voordat een probleem wordt opgelost. Zou 
het daarom niet geweldig zijn wanneer de servicedesk 
voortaan niet alleen snel kan reageren op incidenten 
in de ICT-keten, maar deze ook ten dele kan voorspel-
len? Zodat er preventief kan worden opgetreden en de 
eindgebruiker de kink in de kabel niet eens opmerkt. 

Volgens Bart van der Mark, eindverantwoordelijke 
voor robotisering en machine learning bij servicepro-
vider Cognizant, is een dergelijk scenario geen toe-
komstmuziek. “Door het slim toepassen van advanced 

data analytics kun je het hele applicatielandschap nu 
al bestendiger maken tegen incidenten,” vertelt hij. 
Technische incidenten volgen namelijk doorgaans een 
voorspelbaar patroon van oorzaak en gevolg. Door 
specifieke algoritmes los te laten op de data binnen je 
IT-infrastructuur kun je deze problematische patronen 
identificeren, analyseren en ze aan bepaalde events 
koppelen. 
 
Preventief
Deze vorm van machine learning, die binnen Cogni-
zant valt onder één van de takken van de activiteit 
Intelligent Automation (IA), biedt je vervolgens de 
mogelijkheid preventief op te treden. “Bij een bepaal-
de ontwikkeling kan het systeem dan voorspellen dat 
er hoogstwaarschijnlijk een incident gaat optreden,” 
aldus Van der Mark. “Zodat bijvoorbeeld het data-
verkeer automatisch via een alternatieve route wordt 
omgeleid, voordat het probleem zich bij de eindge-
bruiker manifesteert. Dat is een vorm van IA die we 
nu al succesvol toegepast zien worden.”

Preventief ingrijpen zal alleen niet altijd mogelijk 
zijn. In zo’n geval kunnen virtuele assisttenten de 
ondersteuningsaanvraag door de eindgebruiker 
een stuk aangenamer en effectiever laten verlopen. 
Volgens Van der Mark kunnen cognitive agents echt 
een verschil maken in de manier waarop je support 
voor de eindgebruiker kunt bieden. Zo geven virtuele 
assistenten organisaties in principe de kans zonder 
extra kosten een 24/7 dienstverlening te realiseren. 
Naast een toegenomen gebruikerstevredenheid levert 
dat mogelijk ook lastiger te kwantificeren kostenbe-
sparingen op. Van der Mark: “Want hoeveel kost 
het wanneer ik ‘s avonds aan het werk ben, tegen een 
technisch probleem aanloop, en vervolgens niemand 
op de servicedesk kan bereiken?”

Koudwatervrees
Volgens Van der Mark bestaat op C-level niveau nog 
te veel koudwatervrees om robotisering in het end 
user management domein toe te passen. Er wordt 
aangenomen dat bestaande processen in de long tail 
te complex en daarmee te risicovol en te duur zijn om 
ze te kunnen automatiseren. Maar dit soort tegenar-

4
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gumenten zijn inmiddels door de technologische 
realiteit achterhaald, meent hij. Zo is het niet langer 
noodzakelijk bestaande SAP-systemen aan te passen. 
“We gaan bij de toepassing van robotisering uit van 
de bestaande user interface,” legt Van der Mark uit. 
“We zetten gewoon een robot in die de voorheen 
handmatig uit te voeren handelingen nabootst. Op 
deze manier hebben we niet alleen goede resultaten 
behaald op het gebied van kostenverlaging, maar ook 
qua voorspelbaarheid en controleerbaarheid. Want 
het mooie is dat dit soort bots toetsaanslagen vastleg-
gen en alles loggen wat er gebeurt.” 

Ook het feit dat veel eindgebruikers nog altijd liever met 
een mens communiceren dan met een bot, hoeft volgens 
hem een succesvolle implementatie van virtuele assisten-
ten niet in de weg te staan. In de praktijk zou blijken dat 
de meeste mensen weinig moeite hebben met een bot, 
zolang maar van tevoren duidelijk is, wat daar de voor-
delen van zijn. En er tegelijkertijd goed wordt gecommu-
niceerd dat ze niet door een mens maar door een robot 
worden geholpen. “Het is beter duidelijk te zijn over het 
feit dat mensen communiceren met een bot dan dat je 
ernaar streeft menselijke interactie zo dicht mogelijk te 
benaderen, omdat de klant er zogenaamd niks van mag 
merken,” zegt Van der Mark hierover.

Voordat een virtual agent werkzaamheden overneemt 
van medewerkers van vlees en bloed moet er eerst wel 
aan een aantal basisvoorwaarden zijn voldaan. Van der 
Mark: “Zo’n virtuele assistent die op basis van Natural 
Language Processing (NLP) begrijpt wat een eindgebrui-
ker bedoelt, is natuurlijk fantastisch. Maar als de inci-
dentafhandeling, die hierop volgt, slecht geregeld is, gaan 
die bots natuurlijk geen groot verschil maken. Want als 
jij je password reset niet al geautomatiseerd hebt, dan is 
de impact natuurlijk een stuk minder groot.” Daarnaast 
is een goede inventarisatie van de te verwachten inciden-
ten essentieel. “Automatisering vormt geen oplossing 
voor een slecht georganiseerde servicedesk. Je service 
catalogus moet daarom vooraf wel op orde zijn. Dan 
heb ik het over servicelevels en al dat soort zaken. Als 
de organisatie om te beginnen een puinbak is, dan zeg 
ik: niet doen. Bouw eerst je fundament, en pas daarna je 
huis.”

Assisteren
Een andere belangrijke valkuil is het té ver doorvoeren 
van de automatisering. “Wij geloven bij Cognizant 
heel erg in machine learning dat werknemers assis-
teert bij de uitvoering van hun taken,” vertelt Van der 
Mark. Zoals in de nog altijd noodzakelijk menselijke 
correctie en versterkingsmechanismen op de geauto-
matiseerde procedures. “Wij hebben laatst een imple-
mentatie van kunstmatige intelligentie uitgevoerd,” 
zegt hij, “waarbij we een betrouwbaarheidslimiet 
van 90% hebben afgesproken. Dat betekent dat het 
systeem de procedure alleen voortzet als het algoritme 
met meer dan 90% zekerheid denkt te begrijpen waar 
de conversatie over gaat.” Alle zaken die onder die 
90% vallen, komen in een dashboard terecht, waarna 
servicemedewerkers de afhandeling van zo’n melding 
oppakken. Dit fungeert als een vangnet voor het geau-
tomatiseerde systeem.

Van der Mark: “Een medewerker van vlees en bloed 
controleert de data op het dashboard en leest de con-
versatie na. Vervolgens wordt vastgesteld of de cogni-
tive agents het bij zijn inschatting bij het rechte eind 
had. Heeft de bot de serviceaanvraag inderdaad goed 
begrepen? Zo ja, dan voert die persoon handmatig een 
bevestiging in, zodat het systeem de volgende keer bij 
hetzelfde gesprek met nog grotere zekerheid kan vast-
stellen waar het verzoek precies over gaat.” Volgens 
Van der Mark is een dergelijk hybride model cruciaal 
voor ieder goed functionerend intelligent automation 
systeem. “Er zijn voorbeelden van systemen die totaal 
uit de bocht zijn gevlogen omdat er geen mogelijkheid 
tot menselijke correctie waren ingebouwd. We raden 
klanten daarom altijd aan om met een hybride model 
te werken.”

Ook voor het optimaliseren van robotisering blijft 
menselijke input een vereiste. Dat begint al bij de start 
van de implementatie. Van der Mark vertelt dat hij 
daarom allereerst met de klant om tafel gaat zitten om 
vast te stellen wat de meest voorkomende conversaties 
zijn. Vervolgens worden deze handmatig in het nieuwe 
systeem ingevoerd. Ook vraagt hij de klant om zoveel 
mogelijk historische gespreksdata. “Dat is belangrijk 
omdat mensen op allerlei verschillende manieren hun 
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verzoeken formuleren.” Het systeem gaat dan vervol-
gens zelfstandig op zoek naar logische verbanden in 
de aangeleverde data. 

Uitzonderingsgevallen
“Maar als je het écht goed wilt doen”, zegt van der 
Mark, “dan zul je bepaalde uitzonderingsgevallen 
altijd handmatig moeten willen afhandelen.” Dat is 
daarom belangrijk, omdat een betrouwbaarheid van 
99% op papier misschien wel hoog lijkt maar in de 
praktijk nog steeds aan de lage kant is als je het vanuit 
het perspectief van de eindgebruiker benadert. Want 
een 99% score houdt in dat je bij één op de honderd 
klanten een issue kunt verwachten. “En dat is best 
veel als je streeft naar perfectie.” Daarnaast moet een 
goed functionerende virtuele assistent naadloos zijn 
aangesloten op de achterliggende systemen. Van de 
Mark: “Je wilt mensen niet te lang laten wachten én 
niet om onnodige data hoeven vragen. Zelf vind ik het 
ook irritant als ik informatie moet ingeven, terwijl ik 
dat bij een eerder contact al heb gedaan.” 

Een uitgebreide en toegankelijke historische databank 
vormt dan ook een noodzakelijk fundament onder 
ieder goed functionerend, ‘slim’ geautomatiseerd end 
user management systeem. “De beschikbaarheid van 
trainingsdata maakt echt een heel groot verschil in 
hoe snel en goed je dit geïmplementeerd krijgt,” zegt 
Van der Mark. “Ik heb het meegemaakt dat een klant, 
een grote bank, zich daar enorm op had verkeken. Ze 
dachten dat ze het wel goed voor elkaar hadden met 
een team van slimme data analisten en het kiezen van 
een aantal relevante toepassingsgebieden. Maar dat 
bleek dus niet het geval te zijn.”

Ook wanneer er een flinke berg historische mailcon-
versaties of gespreksdata voorhanden is, lopen orga-
nisaties het risico zich erin te verslikken. “Een goede 
roadmap is daarom een vereiste,” zegt Van der Mark. 
“Je moet weten waar precies je volume zit: in de regel 
kun je 80% van de gesprekken afvangen met 20% 
van je historische data. Daar moet je dus beginnen, en 
vanaf dat punt ga je vervolgens in stappen omlaag.”

Artificial intelligence bij Cognizant

Alle serviceproviders, waaronder Cognizant, zijn de 
afgelopen jaren geconfronteerd met ingrijpende veran-
deringen in de sourcingmarkt. De groei in de markt voor 
traditionele outsourcing, waarin kostenverlaging met 
behulp van labour arbitrage, procesoptimalisatie (Lean 
Six Sigma) en schaalvergroting belangrijke ingrediënten 
waren, is de afgelopen jaren vertraagd. Groei is vooral 
op andere vlakken te verwachten en ‘digitaal zijn’ vormt 
daarin het belangrijkste motto. Traditionele corporate 
bedrijven spiegelen zich in toenemende mate aan de orga-
nisatie en business processen van ‘born digital’ sterren 
als Google, Apple en Amazon. Deze veranderde klantvraag 
heeft een grote impact gehad op het businessmodel van 
traditionele outsourcingspartijen, die het roer drastisch 
hebben moeten omgooien om deze nieuwe diensten te 
kunnen leveren. 

Cognizant is één van de partijen die deze omwenteling 
met beide handen heeft omarmd en doorgemaakt. De eer-
ste digitaliseringsfase werd enkele jaren geleden ingezet 
met de snelle opkomst van Robotic Process Automation 
(RPA). Dit leverde een grote vraag in de markt op naar 
de gedeeltelijke automatisering van bestaande business 
processen. De zoektocht naar enkel goedkopere arbeid 
en geoptimaliseerde processen maakte daarmee plaats 
voor de additionele vraag naar vervanging van arbeid 
door geautomatiseerde systemen. Zo werd voorzichtig een 
begin gemaakt met de automatisering van die repetitieve, 
rule based taken waarbij sprake was van de in- en uitvoer 
van gestandaardiseerde datasets. Een RPA-procedure 
is namelijk niet erg ‘intelligent’: het voert enkel snel en 
betrouwbaar een van tevoren exact omschreven verzame-
ling handelingen uit.

Terwijl de implementatie van RPA nog in volle gang is, en 
hier en daar de soms wat al te optimistische verwachtin-
gen in de markt worden bijgesteld, wordt de sourcings-
markt alweer met een nieuwe revolutionaire ontwikkeling 
geconfronteerd. Dit is het gevolg van de razendsnelle ont-
wikkeling (en populariteit) van kunstmatige intelligentie. 
In plaats van systemen die slechts ‘doen’, zijn nu ook de 
eerste volwassen systemen die ‘denken’ en ‘leren’ op de 
markt verschenen. Zij worden respectievelijk aangeduid 
als Artificial Intelligence (AI) en Machine Learning (ML). 
Met deze nieuwe generatie ‘slimme’ technieken kunnen 
nu ook de processen die voorheen veel te complex en te 
onvoorspelbaar waren voor automatisering succesvol 
worden aangepakt. 
De ontwikkelingen zijn nog pril, maar de verwachting 
bestaat dat de verschillende vormen van kunstmatige 
intelligentie — waaronder Natural Language Processing 
(NLP) — zich richting de menselijke intelligentie zullen 
ontwikkelen. Zo zullen zij in toenemende mate menselijke 
taken kunnen overnemen. Service verleners als Cogni-
zant zien al weer een nieuwe ontwikkeling opdoemen 
van systemen die zelfstandig ‘denken’ en ‘leren’ naar 
systemen die ook autonoom kunnen reageren op een 
veranderende context. 
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Doelstelling
Een duidelijke fasering is sowieso essentieel, zegt 
Van der Mark. “Ik noem het ‘think big, act small.’ 
Allereerst moet je duidelijkheid hebben over je exacte 
doelstelling. Wil ik vooral kosten besparen? Of ben ik 
er vooral op uit de klanttevredenheid te verhogen?” 
Vervolgens is het zaak in kleine stapjes ervaring op 
te doen, in zo veel mogelijk verschillende scenario’s. 
“Leveranciers zijn er namelijk een ster in om precies 
die toepassingsgebieden als proef te kiezen die een ge-
garandeerde, positieve uitkomst verzekert. Vervolgens 
loop je dan in de uitrol tegen gigantische problemen 
aan. Een representatieve verzameling pilots, gebaseerd 
op de juiste mix van use cases, is dus heel belangrijk.”

Tot slot wil Van der Mark nog benadrukken dat 
organisaties zich er zeker niet voor hoeven te schamen 
als ze met de invoering van machine learning ook op 
kostenbesparingen uit zijn. “In de markt wordt dat 
nog te vaak als een taboe beschouwd. In automatise-
ring zit altijd een element van kostenbesparing, weet 
Van der Mark. En dat is geen schande. “Als jij 30% 
hoopt te besparen op je servicedesk, omdat dit de 
doelstelling van de organisatie is, dan moet je daar 
open over durven communiceren. Het is cruciaal bij 
ieder verandermanagementproces dat iedereen weet 
wat de belangrijkste doelstellingen zijn, zodat dáár in 
ieder geval geen verwarring over kan ontstaan.” 

Verder benadrukt Van der Mark dat een agenda die 
enkel op kostenbesparingen is gericht niet het vol-
ledige potentieel van Intelligent Automation benut. 
“Organisaties doen er goed aan zich naast deze ‘Run 
Better’-doelstellingen ook te richten op ‘Run Diffe-
rent’. Daarbij staat de vraag centraal hoe we dit soort 
technologieën kunnen inzetten om zaken als kwaliteit 
en klantbeleving te verbeteren.
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Robotisering wordt 
de standaard
Virtuele assistenten vormen het aantrekkelijke 
gezicht van een servicedesk van de toekomst. 
Dit logische vervolg op de zelfhulpportalen 
die de eindgebruiker ook al centraal stelden 
is dichterbij dan veel executives zich beseffen. 
Aangevuld met ‘slimme’ software robots die 
incidenten geautomatiseerd of in een vroeg sta-
dium detecteren kunnen CIO’s de tevredenheid 
van gebruikers naar een nieuw niveau brengen. 
Juist in een omgeving waar het allemaal wat 
minder is geregeld, is met robotisering een gro-
te slag te maken.

De interface voor ondersteuning is in de consumen-
tenmarkt sterk veranderd door de virtuele assistenten 
(VA’s) op smartphones en de chatbots op tal van 
websites. Mensen willen ook op het werk van zo’n 
soort interface gebruik kunnen maken. Die toekomst 
is minder ver dan we denken, is het beeld dat neer-
gezet wordt in Fujitsu’s visiedocument op gebruiker-
sondersteuning in de toekomst: ‘The Next-Generation 
Service Desk, the definitive guide to building a Service 
Desk for the digital era’. 

Virtuele assistenten zullen niet alleen in toenemen-
de mate de rol van statische portals en persoonlijke 
ondersteuning gaan vervangen, maar een groot deel 

van de eindgebruikers zal dit ook op korte termijn als 
de norm ervaren. Oftewel: standaard zal gaan ver-
wachten. Ook op het werk zijn we consumenten die 
in hoge mate gepersonaliseerde, 24/7-dienstverlenende 
elektronica verwachten tegen te komen. Deze ’natuur-
lijke’, naadloze ervaring van op de persoon toegesne-
den ondersteuning moet ook in servicedesks zitten. 
Fujitsu noemt dit het social command center, waarbij 
de focus ligt op eenvoudige adoptie door de gebruiker 
(human centric approach) en pro-actief gepersionali-
seerd advies.

Ervaring
Omdat de transformatie naar VA’s veel meer dan 
cosmetisch is, biedt zij innovatieve CIO’s de mogelijk-
heid om nieuwe waarde aan de business toe te voe-
gen, aldus Frits-Jan Groenewold, hoofd Pre Sales van 
Fujitsu Nederland. Maar misschien is het correcter te 
zeggen dat de inspiratie zich daar juist veel lastiger liet 
vinden. Want een belangrijk kenmerk van ons huidige 
automatiseringstijdperk is dat ‘slimme’ technologieën 
vrijwel onopgemerkt, vanachter de schermen, bedrij-
ven de mogelijkheid bieden de ervaring van de klant 
of eindgebruiker aanzienlijk te verhogen. Groenewold 
kwam dit verschijnsel tegen in veel van de luxe win-
kels in hartje Londen die op het eerste gezicht weinig 
van hun hoge digitaliseringsgraad verraadden. “Er 
was opvallend veel personeel, dat er volledig opgericht 
was om ervoor te zorgen dat de klanten een geweldige 
beleving hadden”, vertelt hij. “Goedendag. Waar bent 
u naar op zoek en waar komt u vandaan? Ze hadden 
juist tijd voor een persoonlijke benadering, omdat 
de vervelende, routinematige klusjes volledig waren 
geautomatiseerd.”

Nu zal de servicedesk van de toekomst zich hoogst-
waarschijnlijk niet ontwikkelen tot een glimmende 
showroom, bevolkt met bevallig glimlachende hostes-
ses. Maar de inzet van VA’s en software robots – en 
andere vormen van ‘slimme’ robotisering – schept 
voor de gemiddelde IT-organisatie wel een hele nieu-
we wereld met voorheen ongekende mogelijkheden. 
Aldus Ron Commandeur, die zich als Application 
Transformation Proposition Manager bij Fujitsu sinds 
een half jaar intensief bezighoudt met de robotisering 
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van bedrijfsprocessen. “Veel IT-afdelingen worden 
voor een belangrijk deel in beslag genomen door het 
afhandelen van incidenten. Door robotisering kun 
je in de allereerste plaats een belangrijk deel van de 
werkdruk wegnemen”, stelt hij. “En daarmee be-
spaar je niet alleen in directe kosten voor onder meer 
personeel, maar natuurlijk ook in tijd. Tijd die je 
vervolgens kunt besteden aan het innoveren en beter 
ondersteunen van de business.”

Businessdoelen
Dat kan op verschillende manieren, passend bij de 
specifieke businessdoelen van de organisatie én de 
capaciteiten en persoonlijkheid van de medewerker 
in kwestie. Groenewold: “Ik zie het op een gegeven 
moment wel weer gebeuren dat de klant of eindge-
bruiker in de derde of vierde lijn niet meer door een 
virtuele assistent te woord wordt gestaan, maar nu bij 
wijze van extra service door een echte persoon wordt 
benaderd. Dat menselijke contact kan, mits goed 
uitgevoerd, een aangenaam gevoel bij de klant teweeg-
brengen en zo de positieve beleving nog verdere ver-
sterken.” “Dan heb je aan de ene kant dat aangename 
gevoel en tegelijkertijd een vangnet ingebouwd om de 
technologie niet op hol te laten slaan”, voegt Com-
mandeur daaraan toe. “Er zal namelijk altijd zo’n 10 
tot 15% van de gebruikersondersteuning overblijven 
dat ofwel te gevoelig ligt om volledig te kunnen auto-
matiseren, of te veel afwijkt van de standaard.”

Los van de nieuwe generatie ‘slimme’ technieken ook 
zeker binnen bereik moet vooral de positie, die de 
servicedesk binnen de organisatie als geheel inneemt, 
aandacht krijgen. Inclusief de functies en toegevoegde 
waarde van de bestaande helpdesk medewerkers. CIO’s 
die de transformatie naar vergaande robotisering als 
een puur technologische make-over benaderen, lopen 
om die reden de kans om van een koude kermis thuis te 
komen. Op zijn minst zullen zij kansen laten liggen om 
hun IT-organisatie succesvol te profileren.

Het onderkennen van de aard van de transformatie — 
en alle daarbij behorende nieuwe mogelijkheden — is 
echter lastig, omdat de huidige fase van digitalisering 
op het eerst gezicht hooguit een voortzetting lijkt te 

zijn van een al meerdere decennia durend automati-
seringsproces. “Wij introduceren een virtuele collega 
bij de klant, zoals we dat zo mooi noemen”, vervolgt 
Commandeur. “Maar die VA’s vormen in feite de in-
terface naar de software robots die we achter de scher-
men inzetten om allerlei processen binnen de klantom-
geving te optimaliseren.” Dat klinkt inderdaad weinig 
disruptief, maar Commandeur benadrukt dat de 
nieuwe ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige 
intelligentie, gecombineerd met de inzet van cloud-
diensten, een technologische doorbraak behelzen die 
de business wel degelijk een ander aanzien geeft. 

Dat laatste punt is belangrijk, omdat het organisa-
ties in staat stelt om niet zelf het wiel opnieuw uit te 
hoeven vinden. “Door cloud als leveringsvorm in te 
zetten kun je beter mee gaan met de ontwikkelingen. 
“Kunstmatige intelligentie is gebaat bij grote hoeveel-
heden data. AI is nu eenmaal zo goed als de data die 
je erin stopt. In de gedeelde omgeving van een cloud is 
ook die data volop aanwezig. Noodzakelijk is die le-
veringsvorm niet, want ook een on-premise implemen-
tatie kan zonder die schaalvoordelen.” Groenewold: 
“Zeker als je als bedrijf een zekere schaalgrootte hebt, 
en je ongemakkelijk voelt met clouddiensten en SaaS, 
kun je een puur lokale implementatie overwegen.”

Flexibiliteit
De inzet van software robots via een cloudplatform 
biedt een paar voor de hand liggende voordelen, zoals 
grotere flexibiliteit in de vorm van een razendsnelle 
opschaling. “Voorheen moesten we daarvoor allerlei 
handmatige processen doorvoeren waardoor je niet 
adequaat op een plots hogere werkdruk kon reage-
ren”, stelt Commandeur. “Nu plaats je in een zucht 
enkele extra robots bij. Bijvoorbeeld in het geval van 
seizoenspieken. Daarnaast is het een stuk eenvou-
diger geworden systemen met elkaar te verbinden. 
Bijvoorbeeld binnen een zogenoemd software defined 
network, dat als een virtuele laag boven de bestaande 
architectuur werkt. Ik zie in organisaties nog veel los-
se systemen. Een medewerker moet dan bijvoorbeeld 
een formulier handmatig in het systeem invoeren, 
waarna het weer naar een ander systeem moet worden 
overgezet. Zo zie je bij gemeentes niet zelden dat een 
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taak in de back-office langs een x-aantal verschillende 
schijven gaat. Al die mensen hebben een eigen verant-
woordelijkheid binnen het proces en vaak ook nog 
eens een eigen systeem.”

Bottlenecks en omwegen in het IT-landschap kunnen 
in een moderne gerobotiseerde omgeving veel gemak-
kelijker worden geïdentificeerd. Commandeur: “Met 
behulp van software robots kun je processen redelijk 
eenvoudig standaardiseren en zo aanzienlijk vereen-
voudigen en versnellen. Maar dat is niet alles. We 
kunnen ook meer meten omdat alle handelingen nu 
automatisch worden vastgelegd. Daar hoef je, anders 
dan bij menselijke medewerkers, geen schaduwadmi-
nistratie meer voor bij te houden. En wanneer je aan 
die informatiestroom een leercurve in de vorm van 
machine learning toevoegt kun je ook de laatste onlo-
gische stappen in je processen wegwerken.”

Wat moet je eigenlijk doen om je voor te bereiden om 
een dergelijk ingrijpend transformatieproces? Opval-
lend genoeg stelt Ron Commandeur dat het niet nood-
zakelijk is je bestaande organisatie tip-top op orde 
te hebben voordat je met robotisering van de gebrui-
kersondersteuning aan de gang gaat. “Een omgeving 
die al volledig langs ITIL-lijnen is gestructureerd en 
geoptimaliseerd is misschien niet het beste startpunt 
voor de introductie van robots”, stelt hij. “Juist in een 
omgeving waar het allemaal nog wat minder is gere-
geld — ik denk aan een helpdesk waar nog gewoon 
mailtjes binnenkomen die een medewerker dan één 
voor één gaat lezen en proberen te begrijpen — kun je 
met behulp van software bots een aanzienlijke profes-
sionaliseringsslag maken.” Groenewold: “In zo’n om-
geving duurt de implementatie inderdaad wat langer. 
Maar de te behalen winst is er vele malen groter.”

Business case
Kunnen ze wat dat laatste betreft harde cijfers geven? 
“Als we naar onze eigen cases wereldwijd kijken”, 
antwoordt Commandeur, “dan zie ik dat we de 
afgelopen tijd kostenbesparingen van 50% tot 80% 
hebben kunnen realiseren in business cases. Dat zijn 
dan de directe kostenbesparingen én de besparingen 
in tijd. Waarbij je je moet realiseren dat de kostenbe-

sparingen door middel van software robots deels een 
volumeverhaal is. Bij het automatiseren van inciden-
tele taken is de winst natuurlijk klein. Maar bij taken 
die een x aantal keren per dag voorbijkomen en die je 
2 tot 10 keer zo snel kunt laten verlopen, hoef je het 
financiële plaatje niet voor te tekenen voor de CFO. 
Dat is met een oogopslag al duidelijk.”

Sommige organisaties zullen vanwege dit besparings-
potentieel meteen willen beginnen met het schuiven 
met FTE’s, maar dat is niet voor iedere organisaties 
even verstandig. “Het hangt ervan af met wat voor 
soort organisatie je te maken hebt”, weet Comman-
deur. “Bij een overheidsinstelling is het bijvoorbeeld 
niet handig bij binnenkomst te gaan roepen dat je de 
processen wilt gaan verbeteren door het personeel 
grotendeels door robots te vervangen. Dat zal het 
adoptieproces niet bevorderen. Heel anders is dat bij 
grote financiële instellingen. Daar krijg je het verzoek 
de back office van 80 man binnen een jaar tot 5 men-
sen terug te brengen. Die grote banken zijn allemaal 
bezig met het optuigen van expertisecentra op het 
gebied van robotics, en dat doen ze niet voor niets. De 
implementatie verloopt in zo’n geval een stuk agres-
siever, omdat er een heel ander businessmodel aan ten 
grondslag ligt.”

De technische implementatie van software robots is 
op zich dan ook niet zo moeilijk, vertelt Comman-
deur. De echte uitdagingen liggen elders. “Kijk, we 
kunnen allemaal een proces automatiseren. Maar hoe 
laat je het binnen een organisatie landen? Hoe verkrijg 
je de volle steun van de CEO? Hoe onderbouw je je 
business case? Dat zijn zaken waar je vooraf goed 
over moet nadenken.” Dat betekent dat een CIO 
voorbij de te behalen kostenbesparingen moet denken, 
en ook moet gaan nadenken over manieren waarop 
de bestaande IT-organisatie nieuwe waarde aan de 
business toe kan voegen.
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Andere instelling
Groenewold: “Het aan de lopende band routinematig 
incidenten verhelpen als het resetten van wachtwoor-
den wordt het domein van software robots. Helpdes-
kmedewerkers krijgen tijd om de core business van de 
organisatie beter te ondersteunen met technologie. Dat 
vereist alleen wel heel een andere instelling van die 
medewerker en andere soft skills.” Software robots 
nemen dus niet alleen taken over, ze zorgen er ook 
voor dat er aan resterende medewerkers hogere eisen 
worden gesteld. “Aan de ene kant zijn er in het ser-
vicemanagement minder mensen nodig voor bepaalde 
werkzaamheden”, vervolgt Commandeur, “maar aan 
de andere kant hebben we meer mensen nodig die de 
software robots gaan programmeren, die nadenken 
over nieuwe toepassingen van AI binnen de organisa-
tie en over verdere optimalisatie van de eindgebruiker-
servaring. Die mensen zullen dus omgeschoold moeten 
worden, want experts met deze achtergrond zijn op 
dit moment nog schaars.” 

Zo kunnen zij hun waarde blijven onderstrepen voor 
de helpdesk van de toekomst. Want VA’s mogen voor 
eindgebruikers dan in toenemende mate de nieuwe 
norm worden, de ‘virtuele collega’s’ zullen ongetwij-
feld nog lange tijd van de input en creativiteit van 
hun collega’s van vlees en bloed afhankelijk blijven. 
Commandeur: “Natuurlijk zal de impact op bepaalde 
handmatige backoffice activiteiten groot zijn. Maar er 
komen ook weer nieuwe taken voor terug. We zullen 
daarbij hele nieuwe functionaliteiten zien ontstaan.”

Zinrai als motor voor innovatie

Eind 2015 bundelde Fujitsu al zijn 30-jarige expertise 
op het gebied van kunstmatige intelligentie in een 
AI-framework genaamd Zinrai (voluit: Human Centric 
AI Zinrai). In april van dit jaar werd Zinrai als Plat-
form Service geïntegreerd in Fujitsu’s overkoepelende 
MetaArc framework, dat een totaalpakket aanbiedt om 
klanten bij hun digitale transitie te ondersteunen. Dit 
geeft al aan dat het van oorsprong Japanse bedrijf Zin-
rai niet in de markt wil zetten als directe concurrent 
van veel bekendere kunstmatige intelligentiediensten 
van Google, AWS, IBM of Microsoft. Aan de schaalvoor-
delen die deze hyperscale public cloudproviders kunnen 
bieden, zal Zinrai als zelfstandig product nooit kunnen 
tippen. 

Fujitsu zet daarom in op het concept van Hybrid IT, 
waarin de integratie van bestaande systemen met de 
nieuwe generatie clouddiensten en het aanzwengelen 
van een business-brede digitale transformatie de uit-
gangspunten vormen. Fujitsu werkt met het zogenaam-
de Fujitsu MetaArc framework gebaseerd op het eigen 
K5 cloudplatform dat klanten in staat stelt om diensten 
van bijvoorbeeld Microsoft of AWS en eigen systemen te 
integreren en te gebruiken voor nieuwe toepassingen. 
In een brede verzameling van IaaS-, PaaS en SaaS-dien-
sten vormt het AI-platform één van de opties. Deze 
dienstverlening zal hoogstwaarschijnlijk op basis van 
een pay-per-use-model aangeboden worden en on-premi-
se of als een clouddienst afgenomen kunnen worden.

De uitrol van de Zinrai Platform Service is dit jaar in 
de thuismarkt van Fujitsu, in Japan, van start gegaan. 
Het zal in totaal uit vijf onderdelen bestaan. Ten eerste 
uit een pakket van 30 API’s, waaronder functie-geo-
riënteerde API’s voor bijvoorbeeld beeldherkenning 
en natural language processing, naast de meer direct 
toepasbare applicatie-georiënteerde API’s. Het platform 
biedt daarnaast zijn eigen consulting, deployment en 
operational services voorzieningen, waarmee niet 
alleen het hele transformatietraject maar ook de totale 
levenscyclus van AI-toepassingen mee bestreken kan 
worden. 

In het Zinrai-platform is tot slot ook Fujitsu’s eigen 
Deep Learning technologie ondergebracht, die bijvoor-
beeld ingezet wordt om complexe tijd gerelateerde data 
afkomstig van sensoren goed te kunnen verwerken. 
Een ander toepassingsgebied is cybersecurity. Fujitsu 
heeft binnen MetaArc een speciale data security-dienst 
opgetuigd waarmee klanten Security Operations Center 
(SOC) en Computer Security Incident Response Team 
(CSIRT) dienstverlening als een managed service af 
kunnen nemen.
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CIO moet in eigen 
keuken aan de slag
Drie jaar terug was Amelia de eerste incarnatie 
van een virtuele assistent die aantoonde dat de 
software robot definitief het stadium van sci-
ence fiction achter zich heeft gelaten. Amelia is 
in staat om levensechte conversaties te voeren, 
waar emoties en stijl een relevante rol spelen. 
De komst van deze Cognitive Virtual Agent 
(CVA) van IPsoft valt qua capaciteit en poten-
tie in die zin niet te vergelijken met de relatief 
eenvoudige chatbots die we op dit moment op 
menige webdienst zien opduiken. Dat geldt 
zeker ook voor de kosten voor implementatie 
en onderhoud die hoog uitvallen. Hoe verstan-
dig is het een CVA eerst op de interne helpdesk 
te implementeren om zo de techniek te verken-
nen en pas in een later stadium Amelia als een 
vraagbaak voor externe klanten in te zetten? 
Edwin van Bommel, Chief Cognitive Officer 
van IPsoft, vertelt over de voordelen en valkui-
len van zo’n aanpak.

In augustus 2016 startte de Zweedse bank SEB met 
een pilot van IPsoft’s Amelia op de interne IT-service-
desk. Daarmee was het één van de eerste marktpartij-
en die Amelia in een live omgeving aan het werk zette. 
IPsoft’s blonde avatar kreeg op de servicedesk enkele 

diensten toegeschoven op het gebied van identity ac-
cess management en knowledge management -— sa-
men maken die zo’n 15 procent uit van het totale aan-
tal calls op SEB’s IT-helpdesk. Daarvan wist Amelia al 
snel de helft van de vragen zelfstandig af te handelen. 
Die afhandeling verliep gemiddeld vijfmaal sneller dan 
bij de menselijke evenknie en de service was bovendien 
consistenter.

Conversatie met een bot
SEB ging na de drie maanden durende interne proef 
volgens plan over op toepassing van Amelia op de 
service van klanten. Vanaf dat moment konden 
bezoekers van de website van de bank ervoor kiezen 
een chat-conversatie met Amelia te beginnen. Klanten 
werden daarbij duidelijk geïnformeerd dat het hier een 
experimentele dienst betrof. Van Bommel: “SEB koos 
bewust voor deze volgorde — van binnen naar buiten 
— om intern de handen op elkaar te kunnen krijgen. 
Ook naar de business kant toe. SEB wilde de kans op 
succes zo groot mogelijk maken en de risico’s zo klein 
mogelijk houden. Het is nu eenmaal minder erg als er 
intern ergens iets mis gaat dan aan de klantzijde.”

Amelia wordt door IPsoft vooral in de markt gezet als 
een revolutionaire verbetering van de interactie met 
potentiële klanten. Maar volgens Van Bommel zal het 
platform zeker ook zijn waarde bewijzen binnen het 
domein van de eindgebruikersondersteuning. Volgens 
de COO zijn veel bedrijven er nooit goed in geslaagd 
hun interne service van begin tot eind te automatise-
ren. Met als gevolg dat ze grotendeels afhankelijk blij-
ven van arbeidsintensieve telefonische ondersteuning. 
“Wat je de afgelopen jaren veel zag, is dat de IT-af-
deling service portals in een organisatie introduceerde 
en dat die vervolgens nauwelijks door het personeel 
werden gebruikt”, weet Van Bommel. “Medewerkers 
gaven aan dat het allemaal niet gebruiksvriendelijk ge-
noeg was, niet intuïtief genoeg. En omdat het zo lang 
duurde greep men liever naar de telefoon — vaak was 
het dan sneller opgelost.”

Omdat Amelia als een mens communiceert is zij veel 
gebruiksvriendelijker dan een statische portal, waar 
mensen zelf op zoek moeten naar een antwoord op 
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hun vraag. Bovendien zullen gebruikers al snel merken 
dat zij de gevraagde ondersteuning veel sneller kan 
leveren. Amelia levert immers niet alleen informatie, 
maar voert ook razendsnel allerlei taken uit. Van 
Bommel: “Amelia is geen simpele chatbot die de 
eindgebruiker naar een pagina verwijst met informa-
tie of zelf een standaardantwoord geeft. Ze kan het 
probleem in veel gevallen ook zelf oplossen. In plaats 
van de eindgebruiker te vertellen hoe deze een wacht-
woord kan resetten, voert zij deze handeling zelf uit 
zodra ze de identiteit van de eindgebruiker volgens het 
protocol heeft vastgesteld. Die hoeft zelf dus niets in 
te voeren of allerlei portals af te zoeken, en kan snel 
weer aan het werk. Dat verhoogt de gebruikservaring 
aanzienlijk.”

Bij de SEB-pilot werd dan ook bewust gekozen voor 
wachtwoord resets als één van de onderdelen van de 
live implementatie. Dat was een handeling die Amelia 
makkelijk en snel kon uitvoeren, waar deze voorheen 
onnodig veel tijd in beslag nam. Maar hoe rendabel 
is het eigenlijk om bij dergelijke, relatief eenvoudige 
procedures een geavanceerd en uitgebreid software 
platform als Amelia in te zetten? Is er dan geen sprake 
van overkill? Van Bommel: “Je moet je realiseren dat 
Amelia niet alleen een x percentage calls kan afvangen 
en zelfstandig opvolging kan geven aan verzoeken, 
maar dat ze alle bijbehorende processen end-to-end 
op machine speed kan doorlopen. Je bespaart dus niet 
alleen op menskracht maar vooral ook in tijd.”

Sommige taken zijn op zich simpel maar kosten toch 
veel tijd omdat er meerdere opeenvolgende hande-
lingen in verschillende systemen voor nodig zijn, legt 
Van Bommel uit. “Een gesprek dat normaal gespro-
ken twintig minuten duurt, vaak nog gevolgd door de 
nodige handelingen achteraf, kan Amelia in vijf minu-
ten afhandelen. Aan dat soort ratio’s moet je denken. 
Omdat ze ook allerlei systeeminteracties parallel kan 
uitvoeren. En tegelijkertijd de handelingen logt en 
vastlegt.”

Nieuwe medewerker 
Het naadloos kunnen verbinden van silo’s binnen 
de organisatie wordt door IPsoft genoemd als één 

van de grote voordelen van een geavanceerde CVA. 
“Wij richten Amelia nu in om alle processen voor een 
nieuwe medewerker te kunnen uitvoeren”, vertelt Van 
Bommel. “Zodat een manager bijvoorbeeld niet al die 
verschillende facility systemen in hoeft om te kunnen 
regelen dat de nieuwe medewerker een laptop dan wel 
een desktop krijgt, een bepaalde telefoon en die en die 
opties voor vakantiedagen.” Toegang tot applicaties, 
HR-ondersteuning, levering en activering van de tele-
foon: het is de bedoeling dat Amelia ze als één consis-
tent end-to-end geautomatiseerd proces gaat uitvoeren 
volgens van tevoren bepaalde, strikte richtlijnen en 
procedures. Zodat de nieuwe medewerker vanaf dag 
één probleemloos aan de slag kan.

De voordelen voor interne servicedesks die meer-
dere diensten combineren als IT, HR en facilityma-
nagement zijn in potentie dus groot. Zeker als je in 
ogenschouw neemt dat de techniek nog bepaald niet 
uitontwikkeld is. Zo beschikt de laatste versie van 
Amelia over de mogelijkheid tot gezichtsherkenning. 
Dit opent de weg naar een reeks van nieuwe toepas-
singen op het gebied van IT- en HR-services en secu-
rity. Wellicht maakt dit het gebruik van wachtwoor-
den - een belangrijke achilleshiel in IT-security maar 
vooral ook gebruikersondersteuning - in de nabije 
toekomst grotendeels overbodig. Bovendien belooft 
Intelligent Automation het organisaties gemakkelijker 
te maken bestaande processen en aanwezige data te 
analyseren en op basis daarvan nog een extra efficien-
cyslag te maken.

Lange adem
Daar staat tegenover dat een hypermodern software-
platform als Amelia verre van goedkoop is. Allereerst 
zijn daar natuurlijk de aanloopkosten voor consultan-
cy en pilots en alles wat daar als gewoonlijk bij komt 
kijken. Dan volgt de daadwerkelijke implementatie, 
inclusief potentiële opschaling en uitbreiding van de 
VCA-diensten. Daar komen dan ook nog de extra 
kosten bij voor omscholing van bestaande mede-
werkers of het aantrekken van eigen — vanwege de 
schaarste relatief dure — specialisten op het gebied 
van intelligente automatisering. Tel daar tot slot de 
manuren bij op voor het interne Center of Excellence, 
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dat als het noodzakelijke centrale commandocentrum 
voor de uitrol en de (business) strategische toepassing 
van Amelia zal gaan dienen, en het is duidelijk dat de 
gewenste ROI een zaak van lange adem is.

Ervaring opdoen met AI op de interne helpdesk is dus 
een goed idee, maar alleen dan wanneer er een goede 
roadmap klaarligt voor toepassing binnen de rest van 
de organisatie. Zodat de virtuele assistent waarde kan 
gaan toevoegen aan de business zelf en het financiële 
plaatje van de investering er een stuk rooskleuriger 
uit komt te zien. Dat wordt ook duidelijk uit de 
genoemde SEB-casus. De bank was van meet af aan 
van plan Amelia in het klantencontact in te zetten. 
Daar valt immers het grootste concurrentievoordeel 
te behalen, en zijn de voordelen van een 24/7 service, 
een positieve gebruikersbeleving en flexibele opscha-
ling van diensten vanuit het business perspectief het 
meest expliciet. SEB heeft niet voor niets verklaard dat 
Amelia een sleutelrol moet gaan vervullen in het reali-
seren van de langetermijnvisie van het bedrijf, waarin 
verregaande digitalisering en optimalisering van de 
klantbeleving centraal staan.

Volgens IPsoft zullen uiteindelijk organisaties uit alle 
sectoren en marktsegmenten zich willen onderschei-
den door IA-toepassingen te ontwikkelen. En is het 
daarom zaak zo snel mogelijk met de nieuwe tech-
nieken aan de slag te gaan om niet achter te raken 
op de concurrentie. Maar hoe kunnen bedrijven nu 
weten waar ze het beste kunnen beginnen? “Ik zou 
mijn organisatie van een afstandje bekijken en mezelf 
afvragen: ‘Als ik nu helemaal opnieuw zou beginnen, 
hoe zou het er dan uitzien?’ Waar zou kunstmatige 
intelligentie de meeste impact op mijn business heb-
ben?” adviseert Van Bommel. “Want als je zo kijkt, 
alsof je vanaf de tekentafel begint, zul je al heel snel 
zien dat je de meeste slagen gewoon geautomatiseerd 
kan uitvoeren.”

Wie of wat is Amelia?

In 2014 bracht het New Yorkse softwarebedrijf IPsoft het plat-
form Amelia op de markt. Het is vernoemd naar de legendarische 
Amerikaanse luchtvaartpionier Amelia Erckhart. Het Amelia 
platform kan worden beschouwd als aanvulling én opvolger van 
IPsoft’s al wat langer bestaande platform IPcenter, dat zich 
specifiek richt op de volledige automatisering van ITIL-beheer-
processen. Bij Amelia ligt sterk de nadruk op het automatiseren 
van de front office, en in het verlengde daarvan op het realiseren 
van een naadloze integratie van de front- en backoffice tot één 
gestroomlijnd geheel. Het automatiseren en optimaliseren van 
service interacties met eindgebruikers en klanten vormt de grote 
kracht van het platform.

‘Amelia’ is niet alleen de naam van het platform als geheel, maar 
ook van de avatar die de menselijke interface zijn vorm geeft. 
IPsoft maakt zelf graag een onderscheid tussen Virtual Personal 
Assistants (VPA’s) als Alexia van Amazon en Apple’s Siri en 
Cognitive Virtual Agents (CVA’s) als Amelia. Waar de eerste cate-
gorie vooral commando’s van de eindgebruiker zou opvolgen, is 
Amelia geprogrammeerd om bij de gebruiker de illusie te wekken 
van interactie met een menselijke helpdesk medewerker. Zo kan 
ze de emoties van de klant en eindgebruiker detecteren en haar 
eigen reacties daarop afstemmen. Ook kan ze zich dynamisch 
aanpassen aan het taalgebruik van de gebruiker in kwestie. Op 
een formeel geformuleerde vraag volgt een formeel geformuleerd 
antwoord. Een jonge klant die wat losser communiceert, zal ze op 
een wat informelere wijze verder helpen. 

Amelia leert bovendien zelfstandig van het spraakgebruik van 
de klant of eindgebruiker. Ze zal indien gewenst geen nieuwe 
uitdrukkingen overnemen zonder de uitdrukkelijke toestemming 
van een menselijke begeleider. Dit om ontsporingen te voorkomen, 
zoals dit Microsoft het afgelopen jaar overkwam met zijn experi-
mentele AI-chatbot Tay die al snel het grove en racistische taalge-
bruik van enkele gebruikers overnam. Die pijnlijke ervaring was 
een belangrijke les voor de aanbieders én klanten van AI-tools: 
menselijk toezicht en regelmatige bijsturing zal in ieder geval 
voorlopig onontbeerlijk blijven. Ook SEB opteerde bij de implemen-
tatie van Amelia voor machine learning met supervisie: het is 
arbeidsintensiever en dus kostbaarder dan zelfstandig opereren-
de machine learning maar voorkomt dat afwijkend reagerende 
klanten en eindgebruikers het systeem op hol kunnen laten slaan.

Amelia kan eindgebruikers dus op ‘natuurlijke’ wijze te woord 
staan. Maar dat wil niet zeggen dat ze zich in alle talen even 
vloeiend kan uitdrukken, zoals bijvoorbeeld in het Nederlands of 
Zweeds. Hoewel SEB ervoor koos eindgebruikers en klanten alleen 
middels chatsessies met Amelia te laten communiceren, leken de 
resultaten aanvankelijk zeer teleur te stellen. Aan het begin van 
de proef begreep ze hooguit één op de tien dialogen. Na een week 
had Amelia al zo veel bijgeleerd, dat haar Zweeds als acceptabel 
werd beoordeeld. Ook hier gold dus weer: hoe meer data, hoe meer 
interactie met de doelgroep, hoe sneller de gestelde doelen te 
halen zijn. ‘Schaal’ is een kernbegrip in iedere succesvolle toe-
passing van Intelligent Automation en het Amelia-platform van 
IPsoft vormt daarop geen uitzondering.
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Platform
Daarbij is het verstandig cognitieve tools, advanced 
analytics en het meer ‘traditionele’ RPA — de drie 
poten van het Amelia platform — in combinatie te 
beschouwen. Van Bommel: “Ik zal altijd naar die drie 
bij elkaar kijken, omdat ze elkaar kunnen versterken. 
Zo kun je de kunstmatige intelligentie nog effectiever 
maken met behulp van RPA of advanced analytics.” 
Hij geeft het voorbeeld van een eenvoudig gesprek dat 
de klant van een bank met het Amelia-platform voert 
over een nieuw te openen rekening. “Dat gesprek met 
de klant is het puur cognitieve deel. Op basis daar-
van kun je hele eenvoudige beslissingen nemen maar 
ook moeilijkere: over bijvoorbeeld krediet risico’s of 
mogelijkheden om extra diensten of producten aan te 
bieden. Daar komt dan de advanced analytics com-
ponent bij kijken. Het hele proces kun je vervolgens 
end-to-end automatiseren met behulp van RPA.”

Het is daarbij belangrijk groot te denken, benadrukt 
hij. “De bedrijven die het verst zijn in de toepassing 
van kunstmatige intelligentie brengen niet alleen een 
AI-laag aan op hun bestaande architectuur. Ze kijken 
ook verder, op een hoger abstractieniveau, hoe ze 
AI in de toekomst aanvullend kunnen inzetten. Die 
denken van tevoren goed na over hoe je een organisa-
tie inricht waarin beslissingen deels autonoom door 
machines zullen worden genomen.” Dat betekent 
automatisch dat de IT-organisatie een veel grotere rol 
krijgt binnen de organisatie als geheel. “De organisa-
tie die die drie componenten gaat besturen gaat heel 
veel invloed krijgen”, vertelt Van Bommel. “Eigenlijk 
krijgt het de besturing over een heel groot deel van je 
bedrijf. Dat betekent dat je daar extreem goede men-
sen moet hebben die niet alleen de techniek begrijpen, 
maar ook de bedrijfsprocessen. Omdat heel veel van 
jouw bedrijfsbeslissingen in die intelligente laag zullen 
plaatsvinden.”

Grote beslissingen
Van Bommel begrijpt dat organisaties voorzichtig 
zijn met de implementatie van nieuwe IA-technie-
ken. En het liefst binnenshuis met een beperkte pilot 
zouden beginnen. Maar je kunt als organisatie ook te 
voorzichtig zijn en jezelf zo van tevoren aan banden 

leggen, waarschuwt hij. “Met een kleine proef hier en 
daar wordt je als organisatie niet gedwongen de grote 
beslissingen te nemen. En dan komen fundamentele 
veranderingen veel moeilijker tot stand. Als ik CIO 
was zou ik zeker ook wat in mijn eigen keuken willen 
doen. Maar de primaire focus zou toch moeten liggen 
bij de vraag hoe je met al deze technologieën de busi-
ness kunt verbeteren. Want dáár ligt toch met name 
de kracht van deze technologie.”
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Verschillende 
uitgangspunten 
voor de toekomst
Kunstmatige intelligentie (AI) kan organisa-
ties grote kostenbesparingen, hogere efficiën-
tie door gestroomlijnde serviceprocessen en 
verbeterde tevredenheid van eindgebruikers 
brengen. De uitgangspunten voor het bereiken 
van dit soort doelen zijn verschillend voor elke 
organisatie. Ze zijn voor een belangrijk deel ge-
relateerd aan waar en hoe deze technologie de 
grootste impact op een organisatie heeft. Voor 
sommige organisaties is het juiste beginpunt 
servicemanagement.

Als een klantorganisatie aangeeft dat ze robotisering 
willen toepassen, is een technische oplossing niet het 
eerste wat er nodig is. Dat komt doordat machine 
learning en AI de regels van het spel hebben veran-
derd, stelt Rohit Adlakha, Vice President en hoofd, 
Wipro HOLMES Artificial Intelligence Platform bij 
Wipro Limited - een wereldwijd opererende service 
provider.

Van alle mensen hoef je Adlakha er niet aan te 
herinneren dat, zeker in IT, ‘The Times They Are A- 
Changin’. “Ik zeg dit tegen iedereen die ik tegenkom”, 

zegt hij tijdens een kort bezoek aan het Nederlandse 
kantoor van Wipro in Hoofddorp. “In mijn 22 jaar 
bij Wipro heb ik meerdere koerswijzigingen gezien en 
meegemaakt - ik zag zes ceo’s komen en gaan - maar 
dit zijn veruit de meest interessante en ontwrichtende 
tijden die ik heb meegemaakt. Kunstmatige intelli-
gentie verandert de regels van het spel ingrijpend. 
Iedereen die in de sourcingwereld actief is geweest, of 
het nu aan de dienstverlenerskant is of bij een klantor-
ganisatie, ervaart eenzelfde soort aardverschuiving. De 
manier waarop we naar IT kijken, hoe we het uitvoe-
ren en de manier waarop we het meten. Alles onder-
gaat op dit moment een dramatische verandering.”

Wat bedrijven echt nodig hebben, beweert hij, is ‘een 
partner die hen bij de hand kan houden en hen door 
dit transformatieproces leidt.’ De toepassing van ro-
botisering heeft een consultancy aanpak nodig, omdat 
het gesprek niet moet gaan over technische oplossin-
gen voor technische problemen. “Begin met het defi-
niëren van het zakelijke probleem dat de klant op zou 
moeten lossen. Welke toepassingen voor robotisering 
je het beste zou kunnen kiezen bijvoorbeeld. Vertel 
hen vervolgens hoe ze hun succescriteria moeten vast-
leggen, kies het platform dat het beste bij hun specifie-
ke behoeften aansluit, begeleid de implementatie, leg 
de governance vast en help het goed te beheren.”

De hele reis
Het kost Wipro geen enkele moeite om vanuit ver-
schillende beginpunten met robotisering te starten, 
want het concern heeft de afgelopen tien jaar zelf een 
hele reis door dit fenomeen gemaakt. “Wipro begon 
meer dan tien jaar terug met robotisering”, vervolgt 
Adlakha. “Hoewel we er op dat moment niet mee te 
koop liepen, hebben we altijd veel van de beheertaken 
geautomatiseerd in onze IT-dienstverlening. Van het 
automatiseren van kleine scripts, beperkte vormen 
procesautomatisering, sprong het concern geleidelijk 
door naar orkestratie en naar Robotic Process Au-
tomation om van daaruit aan de slag tge gaan met 
cognitieve technologie en tot slot AI. Ongeveer 4 jaar 
geleden lanceerden we ons eigen AI-platform, Wipro 
HOLMES dat staat voor Heuristic and Ontology-ba-
sed Learning Machines and Experiential Systems.”

7
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Met deze evolutionaire achtergrond in robotisering, 
is Wipro in staat om klantorganisaties optimaal te 
ondersteunen, omdat deze reis voor iedere organi-
satie weer anders zal zijn. “Een bedrijf kan vragen: 
ga aan de slag met mijn klantenservice. Ontwikkel 
bijvoorbeeld voor het callcenter een chatbot die in 
een specifieke context klantinteracties kan afhande-
len”, vervolgt Adlakha. “Een ander bedrijf zal vragen: 
‘voor mijn organisatie is alleen het toepassen van 
geautomatiseerd beheer van datacenters relevant’. In 
zo’n geval bied je als IT-dienstverlener toegevoegde 
waarde door je te concentreren op scripts die taken en 
processen automatiseren. Je kunt niet tegen elke klant 
zeggen dat zij hetzelfde pad moeten bewandelen als zij 
met robotisering aan de slag gaan. Sommigen zullen 
beginnen met kennismanagement, anderen zullen 
beginnen met robotic process automation (RPA) en 
weer anderen storten zich het automatiseren van het 
beheer. Omdat Wipro deze hele evolutie van begin tot 
eind heeft doorgemaakt, kunnen wij de reis van onze 
klanten afstemmen op hun behoefte in plaats van hen 
te dwingen om een standaardbenadering te onder-
gaan.”

Servicedesk
Voor sommige bedrijven is het toepasselijk om de rol 
en de doelstellling van hun IT-servicedesk heel anders 
in te vullen. “Ik zal je een voorbeeld geven wat er 
precies veranderd is”, vertelt Adlakha. “Nog maar vijf 
jaar geleden was het niet ongebruikelijk dat een CIO 
vol trots aangaf hoeveel mensen er wel niet werkten 
op zijn servicedesk en andere relevante parameters 
voor het beschrijven van de IT-dienstverlening. Service 
managers zouden me meestal zeggen: ‘We hebben een 
servicedesk van zoveel mensen, met een gemiddelde 
responsetijd van 45 seconden, een gemiddelde verwer-
kingstijd van 12 minuten en 60 procent van de inci-
denten worden meteen bij het eerste contact opgelost. 
Maar tegenwoordig wordt succes en efficiëntie van 
een servicedesk op een hele andere manier gemeten. 
Gebruikerservaring is het belangrijkste uitgangspunt 
geworden. Flexibiliteit en beschikbaarheid hebben het 
primaat overgenomen van kale kengetallen.”

Gebruikerservaring hangt voor een groot deel af van 
personalisatie. “Eindgebruikers - die natuurlijk ook 
technologie consumenten zijn in hun vrije tijd – zijn 
de instant levering van gepersonaliseerde inhoud ge-
woon gaan vinden”, beweert hij. “Of ze nu kijken op 
hun smartphone, desktop of op een projectiescherm 
op de muur dat waarschijnlijk ook snel zal komen, 
zij verwachten dat de inhoud van een digitale dienst 
altijd in een geïndividualiseerde vorm voor hen klaar 
is gezet. In die zin moet er ook geen verschil bestaan 
tussen e-mail, een persoonlijke zelfhulpportaal of 
iemands toegang tot een enterprise ERP-applicatie. Al 
deze soorten content of diensten moeten zich vormen 
naar het type gebruiker dat ik ben, wat ik nodig heb 
voor mijn werk en wat voor toegang en verantwoor-
delijkheden ik heb in systemen en applicaties.”

Maar er is meer. Veel meer. Mensen zijn niet alleen 
een ‘multimodale’ persoonlijke ervaring gewoon gaan 
vinden. Binnenkort, stelt Adlakha, zullen ze zeker 
verwachten dat ze nooit meer van een servicedesk 
gebruik hoeven te maken. “Een moderne servicedesk 
werkt met zelfheling. Dit betekent dat het systeem 
een probleem kan herkennen, zelfs voordat de eind-
gebruiker met dit probleem te maken krijgt. Neem 
het voorbeeld van een werknemer die zich aanmeldt. 
Het zal hem of haar niet opvallen dat de tijd die nodig 
is voordat het aanmeldscherm tevoorschijn springt 
van 2 naar 2,5 seconden. Een gebruiker zal dit kleine 
verschil nooit opmerken, terwijl dit heel goed een 
eerste teken kan zijn van een ander, groter toekomstig 
incident.”

Neem afwijkingen waar
Een volledig geautomatiseerd systeem kan de afwij-
king onmiddellijk registreren en beginnen met het zoe-
ken naar de oorzaak en het probleem de kop indruk-
ken nog voordat het de kans heeft gehad om op te 
treden en dus de productiviteit van gebruikers negatief 
te beïnvloeden. Zo’n scenario zal niet alleen de alge-
mene tevredenheid van eindgebruikers met IT positief 
beïnvloeden, het voorkomt ook dat de productiviteit 
terugvalt door een verstoring. Want als het systeem 
alleen op meldingen van daadwerkelijke problemen 
van eindgebruikers af zou kunnen gaan, kunnen deze 
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mogelijk tijdelijk niet werken - in plaats daarvan 
moeten ze in de rij aansluiten bij een plotseling ernstig 
overbelaste helpdesk om hun incident te melden.

De gebruikerservaring is erbij gebaat dat er in de 
ondersteuning gewerkt wordt met virtuele assisten-
ten, omdat het werknemers de mogelijkheid geeft om 
hun probleem onmiddellijk op te lossen. “Neem het 
voorbeeld van een serieus technisch probleem dat 
opeens optreedt”, vervolgt Adlakha. “Waarom zou ik 
een servicebalie moeten bellen? Waarom zou ik willen 
wachten in een rij of me later door iemand terug 
te laten bellen? Ik zou veel liever rechtstreeks met 
een chatbot communiceren om mijn problemen zelf 
binnen enkele minuten op te lossen. Hetzelfde geldt 
voor een simpele aanpassing van mijn wachtwoord. 
Dat kan zo maar uren in beslag nemen als je daar een 
helpdeskmedewerker voor nodig hebt die je met een 
e-mail of een telefoontje inseint voor hulp. Bij een 
chatbot duurt dat proces luttele seconden.”

Vereisten
Waar moet je op letten als je met zo’n opzet van een 
servicedesk wilt gaan werken? Er zijn drie belangrijke 
factoren die een succesvolle implementatie van deze 
vorm van IT-dienstverlening bepalen, stelt Adlakha. 
“In de eerste plaats heb je een solide IT Service Ma-
nagement (ITSM) tool nodig. En met solide bedoel ik 
dat het de ITIL-standaard moet ondersteunen, daar-
naast moet er een mogelijkheid zijn om loggingsdata 
vast te leggen en deze historische data moet op een 
goede manier toegankelijk zijn. Daarnaast heb je een 
online bibliotheek van mogelijke oplossingen voor 
problemen nodig, zodat gebruikers gemakkelijk zelf 
een antwoord op hun issues kunnen vinden. En in 
het ideale geval beslaat dit ITSM-platform het gehele 
IT-ecosysteem: van applicaties, tot het netwerk en 
andere onderdelen van de IT-infrastructuur.”

Een tweede belangrijk teken van volwassenheid van 
een IT-organisatie is een correct geïmplementeerde 
CMDB (Configuration Management Database). Deze 
voorziening geeft bedrijven gedetailleerd inzicht in 
hun applicaties, mogelijke relaties tussen deze soft-
ware-onderdelen en andere afhankelijkheden binnen 
een IT-infrastructuur. Met deze achtergrondinformatie 
kunnen bedrijven snel een probleem opsporen binnen 
een applicatie door een bepaald deel van de IT-infra-
structuur te checken en vice versa. Op deze manier is 

Vijf drijfveren voor robotisering

Er zijn volgens Wipro vijf belangrijke redenen waarom 
IT-beslissers en business executives naar robotisering 
kijken. De eerste is wat het concern digitale disruptie noemt. 
Hier vallen alle vormen van robotisering onder - zowel meer 
traditionele vormen zoals RPA als nieuwe op deep learn-
ing gebaseerde voorbeelden van robotisering - die tal van 
typische hedendaagse ‘digitale’ bedrijfsdoelstellingen binnen 
bereik brengen. Te denken valt aan procesvernieuwing, lean 
en design thinking en agile. Omdat bij veel van de verande-
ringen die nodig zijn voor digitalisering AI komt kijken, is dit 
een belangrijke reden waarom managers zo geïnteresseerd 
naar machine learning kijken.

De interesse voor AI wordt ook aangewakkerd door het 
volwassen worden en de adoptie van cloud. Op het moment 
dat een organisatie op enige schaal clouddiensten afneemt of 
het nu om IaaS, SaaS of PaaS gaat, begint het automatiseren 
van het beheer achter de schermen een belangrijk thema te 
worden. Denk diep aan het geautomatiseerd toekennen van 
rechten, kostentoewijzing en het heen en weer bewegen van 
applicaties en infrastructuur in hybride omgevingen. De 
derde drijfveer heeft ook met dit onderwerp te maken. Dat is 
de komst van open source technologie en software defined in-
frastructuren. Dit betekent dat organisaties na gaan denken 
over gecentraliseerd beheer van infrastructuur via software 
en dus over meer geavanceerde vormen van het automatise-
ren van beheertaken.

De volgende, vierde reden die robotisering de wind in de rug 
geeft is de verwachte, sterke opkomst van Internet of Things 
(IoT). Hier gaat de macht der grote getallen zijn werking te 
doen. Bij dit soort implementaties gaat het niet langer om het 
beheren van enkele honderden of duizenden desktops in een 
gesloten bedrijfsomgeving. Enterprises zullen moeten leren 
hoe zij miljoenen devices die ergens in de wereld kunnen zijn 
en voortdurende bewegen, succesvol kunnen beheren. Dit 
betekent dat op een ongekende schaal snelheid en agility in 
het beheer van zo’n netwerk een cruciale rol zullen spelen om 
klanten tevreden te houden en competitief te blijven. Zonder 
robotisering van beheerprocessen zou dat niet kunnen.

De vijfde en laatste belangrijke factor die robotisering 
stimuleert is de brede verschuiving van de waterval ontwik-
kelmethode naar ‘agile’, door het beheer van infrastructuur 
optimaal te integreren met softwareontwikkeling door een 
DevOps-aanpak, agile teams of het werken in sprints. Elke 
organisatie die ontwikkelingscycli wil verkorten, sneller wil 
implementeren aties en real-time integratie wil invoeren, 
moet naar robotisering kijken. Samenvattend versterken 
deze vijf factoren de reeds bestaande trend van robotisering. 
Om die reden is het een van de belangrijkste onderwerpen bij 
het bestaande klantenbestand van Wipro.
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de relatie tussen haperingen in de IT-infrastructuur en 
serviceonderbrekingen klip en klaar.

Deze technische voorwaarden zijn belangrijk, maar de 
organisatorische factor weegt even zwaar. Hoe vol-
wassen is een organisatie in het accepteren van nieuwe 
technologie bijvoorbeeld? Hoe reageren werknemers als 
hen verteld wordt dat ze het vanaf een bepaald moment 
met een chatbot moeten communiceren? Zullen ze 
vooral nieuwsgierig zijn of juist geïrriteerd? Of zullen 
ze zich afvragen wat voor impact deze maatregel op 
hun huidige werk zal hebben? “Deze houding ten aan-
zien van technologie vernieuwing is waarschijnlijk het 
grootste issue bij het implementeren van robotisering 
in een organisatie”, zegt Adlakha. “Ik heb bedrijven 
gezien die het meest fantastische technologie gereed-
schap wilden inzetten, zonder de juiste tijd en energie 
te steken in het ondersteunen van hun werknemers 
om deze verandering te kunnen omarmen. Als gevolg 
hiervan bleef het waarderingscijfers van gebruikers op 
een heel, heel laag peil hangen. Dus het is juist dit punt 
dat een CIO moet adresseren bij de implementatie van 
robotica in eindgebruikersondersteuning.”

Tot slot is er nog een onderwerp dat Adlakah graag wil 
benadrukken. Een CIO die het serviceniveau van een 
helpdesk omhoog wil hebben, moet niet alleen sturen 
op technische KPI’s maar ook met kengetallen aan de 
slag die relevant zijn voor de business. Want een goede 
invoering van robotisering is gebaat bij de focus die dit 
soort parameters de CIO geven. “Dus, als AI goed is 
ingevoerd,” stelt Adlakha, “is het verband tussen IT en 
business KPI’s vanaf het begin duidelijk. Een CEO zal bij 
de aansturing van de organisatie letten op aandeelhou-
derswaarde, winstgevendheid, bijdrage aan de groei en 
dat soort dingen. Hoe verhouden dit soort factoren zich 
tot ITIL-statistieken, zoals respons snelheid en oplos-
singsgerichtheid, gemiddelde wachttijd en beschikbaar-
heid van de IT-infrastructuur? Een moderne CIO moet 
zichzelf dit soort fundamentele vragen durven stellen.”

Kerngegevens
De tijd die het kost voordat een product of dienst be-
schikbaar is voor de markt, impact op de omzet en de 
productiviteit van medewerkers - meer dan ooit zijn dit 

essentiële indicatoren voor zowel CIO’s als CEO’s om 
hun organisaties te benchmarken en hun strategie voor 
verandering uit te stippelen. “Traditionele IT KPI’s 
moeten omgezet worden naar zakelijke KPI’s”, besluit 
Adlakha. “Moet software 100% van de tijd beschik-
baar zijn? Is dit wat de tijd bepaalt, die het kost om een 
product of dienst naar de markt te brengen? Of is het 
gebruiksgemak op dit punt van meer belang? En wat 
betekent het om de eindgebruikerservaring te verbete-
ren? Is het primair bedoeld om de winstgevendheid te 
beïnvloeden door de kosteneffectiviteit te verhogen of 
gaat het marktaandeel erdoor omhoog?”

Door zakelijke prestatiecijfers te koppelen aan IT KPI’s, 
stelt hij dat het niet alleen makkelijker zal zijn om met 
directies te communiceren, maar ook om hen meer tast-
bare resultaten te tonen. “Als IT-doelstellingen gekop-
peld zijn aan zakelijke KPI’s, zullen duidelijke kwanti-
tatieve verbeteringen veel makkelijker aan te tonen zijn. 
Laat je dit achterwege, dan wordt een concept zoals 
eindgebruikerstevredenheid gemakkelijk vaag en heb je 
niets concreets om het mee te te vergelijken.”

Dus, met inachtneming van al het voorgaande, zou het 
een goed idee zijn om met eigen werknemers te begin-
nen als je met robotisering aan de slag wil? En dan pas 
later dit concept uit te breiden naar servicemanagement 
voor eindklanten? Dat hangt er maar van af, stelt Ad-
lakha, bijvoorbeeld of werknemers technisch vaardig 
genoeg zijn. “Zijn ze dat niet, dan zou de veranderings-
bereidheid veel tijd kosten. In zo’n geval kan het beter 
zijn om juist software robots te introduceren in het 
servicemanagement voor eindklanten.”

Beginnen met de aanpassing van interne IT-dienst-
verlening is regelmatig te zien in de markt. “Veel van 
de klantorganisaties die wij helpen, beginnen op hun 
servicedesk voor werknemers en gaan van daaruit door 
naar de externe klantenservice. Het valt niet te ontken-
nen dat ook meer traditionele bedrijven - of ze nu ope-
reren in de maakindustrie, consumentengoederen, of in 
de olie en gassector - veel meer klaar voor de toekomst 
dan voorheen. “En als de organisatie het niet is, dan 
geldt het wel voor het merendeel van de werknemers 
omdat ‘The Times They Are A Changin’!”
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8
Conclusies
Kunstmatige intelligentie heeft lange tijd de 
belofte in zich gedragen dat met een volgende 
generatie het nabootsen van menselijke intelli-
gentie binnen handbereik zou komen. Onder 
leiding van hyperscale technologiebedrijven als 
AWS, Facebook, Google en Microsoft heeft ar-
tificial intelligence de afgelopen jaren een enor-
me spurt naar volwassenheid doorgemaakt, 
waar ook zeker IBM met zijn Watson cloud-
diensten zijn steentje aan bijgedragen heeft. 
Virtuele assistenten zijn zo bedreven geraakt in 
natuurlijke taalverwerking en machine-learning 
dat zij niet alleen overzichtelijke servicever-
zoeken zelfstandig kunnen afhandelen, maar 
ook gebruikers te woord kunnen staan. Cloud-
diensten, frameworks en algoritmes rond AI 
zijn breed beschikbaar in de markt, waardoor 
de drempels om software robots in te zetten 
aanzienlijk verlaagd zijn. Uit de voorgaande 
hoofdstukken blijkt dat IT-dienstverleners het 
concept eveneens hebben omarmd in hun visie 
op en aanpak van end user management.

In deze whitepaper heeft METRI Research onder-
zocht welke verbeteringen organisaties kunnen 
realiseren door robotisering toe te passen in het end 
user managementdomein. Daarvoor lijken ook meer 
dan genoeg aanknopingspunten voorhanden te zijn. 

Zo blijkt uit onderzoek dat software robots op dit 
moment nog zelden worden ingezet om eindgebrui-
kers te ondersteunen, terwijl signalen in de consu-
mentenmarkt erop wijzen dat digitale ondersteuning 
daar meer en meer gewaardeerd wordt. Dit kan de 
adoptie op servicedesks versnellen, al staat of valt 
iedere succesvolle toepassing van deze technologie met 
een goede uitvoering. De claims dat toepassingen op 
basis van kunstmatige intelligentie servicedesks veel 
beter laten functioneren zijn alleen hard te maken als 
organisaties bereid zijn om het gebruikelijke operating 
model van end user management op zijn kop te zetten. 
Deze technologie krijgt pas wat om het lijf als de 
behoeften van de doelgroep en haar business waarde 
voldoende aandacht krijgen. Het is daarmee veel meer 
dan technologie alleen.

In de onderstaande paragrafen lopen we langs de be-
langrijkste conclusies rond de impact van robotisering 
op het end user management.

1. Megasprongen in kunstmatige intelligentie hebben 
een nieuwe generatie softwarerobots opgeleverd
Het nabootsen van menselijke intelligentie leek 
decennialang een onbereikbaar streven. Maar in een 
tijdsbestek van slechts enkele jaren lijkt deze heilige 
graal toch binnen handbereik te zijn gekomen. Op dit 
moment kunnen software robots een goede dialoog 
voeren, complexe objecten en patronen in beelden 
herkennen en blijken zij vooral ook veel beter in staat 
om zelfstandig te leren. Deze doorbraken zijn voor 
een belangrijk deel mogelijk geworden door de toe-
passing van neurale netwerk algoritmes op een plat-
form van grafische chips. De gelaagde opzet van deze 
processoren hebben de technologie zo’n boost gegeven 
dat specifieke aspecten van menselijke intelligentie 
inmiddels goed kunnen worden geïmiteerd en zelfs op 
deelaspecten kunnen worden overtroffen. 

Een minstens even belangrijke factor in deze versnel-
ling van artificial intelligence is de rol die hyperscale 
cloud providers hebben gespeeld. Het verdienmodel 
van bedrijven als Apple, AWS, Google en Microsoft 
is voor een belangrijk deel afhankelijk van de data die 
zij verzamelen en verwerken. Door een combinatie 



69

         R o b o t i s e r i n g  v a n  d e  s e r v i c e d e s k

van eigen onderzoek, ontwikkeling en acquisities zijn 
zij in staat geweest om voor doorbraken te zorgen 
in kunstmatige intelligentie, waarbij met name de 
toegenomen mogelijkheden van ‘slimme’ patroon-
herkenning in hun eigen dataverzamelingen opvalt. 
Voorbeelden daarvan zijn het Rankbrain-algoritme 
van Google, dat de relevantie van zoekresultaten 
aanzienlijk heeft verhoogd, en de Echo speaker van 
Amazon die het gesproken woord heeft verheven tot 
nieuwe interface in de e-commerce dienstverlening 
van het bedrijf. Deze technologie, die in de vorm van 
open source frameworks en standaard clouddienstver-
lening breed beschikbaar is gekomen in de markt, kan 
voor tal van servicemanagement toepassingen worden 
aangewend.

2. Consumenten en daarmee eindgebruikers omar-
men en verwachten slimme dienstverlening
Kostenbeheersing blijkt voor de meeste organisa-
ties niet de hoofdreden te zijn om robotisering in te 
zetten bij gebruikersondersteuning. Dat is opmerke-
lijk, omdat kostenbeheersing door standaardisering 
van dienstverlening met sla’s en optimalisering van 
processen voorheen de meeste aandacht kreeg. Tegen-
woordig krijgt de gebruikerstevredenheid veel meer 
aandacht. Een goede gebruikerservaring en optimale 
ondersteuning van de productiviteit zijn bepalender 
geworden voor het succes en de impact van een ser-
vicedesk dan kale kengetallen rond beschikbaarheid. 
De CIO kan met virtuele assistenten de invulling en de 
gebruikerservaring van voorheen statische zelfhulp-
portalen sterk verbeteren. Slimme technologie zorgt 
voor gebruiksgemak en personalisatie. Fujitsu noemt 
de servicedesk die dit soort technologieën gebruikt 
een social command center, waarbij in alle interacties 
de nadruk ligt op het gebruikersgemak en proactief 
gepersonaliseerd advies.

De brede omarming van nieuwe technologieën in de 
consumentenmarkt zal ook de verwachtingen rond 
digitalisering van het werk verhogen. De speakers van 
Google en AWS hebben de Amerikaanse huiskamer 
stormachtig veroverd. De binnenkort beschikbaar 
komende HomePod van iPod-uitvinder Apple zal dit 
succes mogelijk nog overtreffen. In Europa wint het 

aantal gebruikersinteracties op de smartphone via 
virtuele persoonlijke assistenten snel terrein. Een bot 
die de helpdesk bemant en gebruikers altijd en snel 
te woord staat, zullen werknemers niet alleen snel 
omarmen maar ook als norm gaan ervaren. Het is 
echter belangrijk te beseffen dat robotisering in het 
end user management verder gaat dan enkel de kale 
interactie met een chatbot of virtuele assistent: zo’n 
software robot kan idealiter ook meteen verzoeken of 
veranderingen in de backoffice doorvoeren. Daarnaast 
moeten we denken aan het ontdekken en verhelpen 
van verstoringen op basis van predictive analytics, nog 
voordat er een probleem bij de eindgebruikers kan op-
treden. Deze drie toepassingen, die elkaar versterken, 
hebben tot doel de dienstverlening als geheel een stuk 
slimmer te maken en zo de gebruikerservaring op een 
hoger plan te brengen.

3. End user management kan een goed begin zijn 
voor robotisering, maar moet zeker niet het eind-
punt zijn
Het succesvolle voorbeeld van de Scandinavische SEB 
laat zien dat de CIO eerst in de eigen keuken aan de 
slag kan gaan. In augustus 2016 startte deze bank, 
waar zo’n 15 duizend mensen werken, met een proef 
van IPsoft’s Amelia op de interne IT-servicedesk. 
De blonde avatar, drie jaar terug een van de eerste 
incarnaties van een virtuele assistent, nam op de 
servicedesk enkele veel voorkomende verzoeken rond 
identity en access management en knowledge manage-
ment voor haar rekening, waaronder het resetten van 
wachtwoorden. Samen maken die zo’n 15 procent 
uit van het totale aantal calls op SEB’s IT-helpdesk. 
Amelia wist binnen het tijdsbestek van enkele weken 
zo’n 50 procent van deze calls zelfstandig af te hande-
len. Na het succes van deze interne proef integreerde 
het concern de virtuele assistent in de vorm van een 
chatbot in de website om de technologie bij het klan-
tencontact te kunnen inzetten. Daar viel het grootste 
concurrentievoordeel te behalen, omdat deze bot een 
24-uurs dienstverlening mogelijk maakte en daar-
om de eerste cruciale stap was om de klantbeleving 
verregaand te kunnen digitaliseren en optimaliseren. 
Uiteindelijk kwam het financiële plaatje van de inves-
tering er een stuk rooskleuriger uit te zien door deze 
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Hypevorming, waar nieuwkomers en gevestigde leve-
ranciers gretig aan meewerken door AI volop te om-
armen in hun markt- en productstrategie, kan de CIO 
wat dat betreft in de weg zitten. Robotisering levert 
alleen iets op als de behoeften van de doelgroep en de 
business toepassing van deze technologie voldoende 
aandacht krijgen. Dat betekent dat u niet aan een 
ingrijpende organisatieverandering en het opnieuw 
ontwerpen van processen ontkomt, als de gebruikers-
ervaring op een hoger plan moet komen. Wipro drukt 
IT-beslissers op het hart om vooraf goed na te denken 
over de wijze waarop de introductie van robotisering 
binnen een organisatie wordt gecommuniceerd. En 
in dat proces voldoende steun te verwerven onder 
belangrijke stakeholders als de directie – onder meer 
door het opstellen van een overtuigende business case. 
Volgens machine learning-specialist Rohit Adlakah 
van Wipro moet in dit kader een belangrijke kantteke-
ning worden gemaakt. Werknemers die deze technolo-
gie krijgen voorgeschoteld, moeten wel over de juiste 
technische vaardigheden beschikken. Is dat niet zo , 
dan kan de CIO het momentum kwijtraken omdat hij 
te veel energie zal moeten stoppen in het organiseren 
van de benodigde veranderingsbereidheid onder de 
werknemers. Introductie in het servicemanagement 
voor eindklanten vormt in zo’n situatie een betere 
optie.

4. Goede data zijn essentieel maar lastig
Veel organisaties hebben hoge verwachtingen van 
softwarebots, omdat processen sneller kunnen en 
tegelijkertijd de kosten omlaag kunnen gaan. Die 
verwachtingen willen nog weleens uitdraaien op een 
teleurstelling als de data niet goed genoeg zijn. Kunst-
matige intelligentie heeft grote hoeveelheden data — 
en vooral relevante data — nodig om goed te kunnen 
functioneren. Het labelen van data is hierbij essentieel. 
Deze metadata zorgt ervoor dat de geleverde input 
ook tot de gewenste output leidt. Neurale netwerken 
maken bij de interpretatie van natuurlijke taal gebruik 
van statistiek. Deze techniek heeft zijn beperkingen 
bij de interpretatie van taal, waardoor het soms wel 
werkt en soms niet. In een 100 GB dataset met con-
versaties heb je echt elke snipper informatie nodig om 
het systeem te kunnen verbeteren tot een 

aanvaardbare betrouwbaarheidsscore van 98 procent, 
stelt AI-onderzoeker Sven Körner van het Karlsruhe 
Institute of Technologies. En zelfs zo’n schijnbaar 
hoge mate van betrouwbaarheid is in veel gevallen 
onvoldoende om de virtuele assistent in de praktijk 
acceptabel te laten functioneren. 

Niet alleen eigen data uit het servicemanagement 
proces is essentieel. Ook data van de leverancier kan 
hier het verschil maken. Goede trainingsdata maakt 
echt een heel groot verschil in hoe snel en goed je 
dit geïmplementeerd krijgt, stelt Bart van der Mark, 
expert in kunstmatige intelligentie bij Cognizant. “Ik 
heb het meegemaakt dat een klant, een grote bank, 
zich daar enorm op had verkeken. Ze dachten dat ze 
het wel goed voor elkaar hadden met een team van 
slimme data analisten en het kiezen van een aantal 
relevante toepassingsgebieden. Maar dat bleek dus 
niet het geval te zijn.” Ook wanneer er een flinke berg 
historische mailconversaties of gespreksdata voorhan-
den is, lopen organisaties het risico zich erin te verslik-
ken. Als leveranciers maar een beperkte verzameling 
klanten hebben met een vergelijkbare achtergrond, 
en daarom deze klanten niet van voldoende gelabel-
de datasets kunnen voorzien, kan dit problematisch 
worden. Zeker voor een beperkt taalgebied als het 
Nederlandse.

Als datasets ontoereikend zijn, moeten er methoden en 
hulpmiddelen beschikbaar zijn om de wel aanwezige 
datasets te verbeteren en uit te breiden. Daarom is het 
belangrijk dat de technologie in staat is om te leren 
van de praktijk. De Amelia-assistent van de SEB-bank 
had aanvankelijk moeite met de Zweedse taal. Ze kon 
ze hooguit één op de tien dialogen goed begrijpen en 
oppakken. Door het grote volume van de interacties 
had Amelia na een week al zo veel bijgeleerd, dat haar 
Zweeds als acceptabel werd beoordeeld. Ook hier 
gold dus weer: hoe meer data, hoe meer interactie met 
de doelgroep, hoe sneller de gestelde doelen te halen 
zijn. ‘Schaal’ is een kernbegrip in iedere succesvolle 
toepassing van AI.
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5. Doelstellingen bepalend voor keuze service- 
provider
De cloudreuzen bieden bedrijven de mogelijkheid om 
zelf met machine learning aan de slag te gaan. Toch 
zullen veel organisaties gebruik willen maken van 
een sourcing partner, omdat zij niks te maken willen 
hebben met robotics maar daar wel de vruchten van 
willen plukken. Een bpo- aanpak, waarbij de leveran-
cier de klant alles uit handen neemt, behoort zeker 
tot de mogelijkheden. Wat voor soort leverancier hen 
het beste kan helpen, hangt in grote mate af van de 
specifieke doelen die organisaties zichzelf stellen. Een 
andere belangrijke factor bij de keuze van leverancier 
is de ervaring in digitalisering die zij meebrengen – een 
niet onbelangrijk punt dat mogelijk doorslaggevend is 
voor een succesvolle digitale transformatie. 

Er zijn veel veranderingen in de markt. Kunstmatige 
intelligentie heeft het bedrijfsmodel van traditione-
le outsourcing op zijn kop gezet. Een principe als 
kostenverlaging door werk naar lage lonenlanden te 
verhuizen, maakt niet langer het verschil nu handma-
tige beheerhandelingen tot in hoge mate te automati-
seren zijn. Veel leveranciers hebben afstand genomen 
van het traditionele model en willen hun klanten nu 
toegevoegde waarde bieden door beheertaken te robo-
tiseren en klanten te helpen met het verder digitalise-
ren van processen. Niet alle leveranciers hebben deze 
verandering in zijn geheel achter de rug en voldoende 
ervaring opgedaan met robotisering of beschikken 
over de juiste trainingsdata om bots in de specifieke 
context van een klant goed aan de praat te krijgen.

Over het algemeen zal een consultancy aanpak, 
waarbij een organisatie gaandeweg steeds meer zelf 
de kennis en ervaring verwerft, een betere keuze zijn. 
Het is belangrijk om de vorm van de samenwerking 
vooraf vast te leggen. Andere essentiële aspecten in 
een sourcingovereenkomst zijn de aard en het volume 
van de software robots die uiteindelijk binnen het 
bedrijf zullen draaien. Leveranciers laten zich op dit 
punt echter moeilijk vergelijken, omdat zij verschillen-
de definities hanteren voor software robots. Daar-
naast is het moeilijk de capaciteit van een software 
robot van tevoren in te schatten, zoals ook het exacte 

referentiepunt voor het wegen van de productiviteit en 
toegevoegde waarde vooraf zeer lastig te bepalen is. 
Tot slot moet de klantorganisatie zich goed realiseren 
dat een contract gebaseerd op het volume van service 
interacties een verkeerde keuze is voor een trans-
formatieproces op basis van software robots. Want 
gebruikerstevredenheid zal een belangrijke graadmeter 
voor succes zijn en effectieve zelfhulp is er uiteindelijk 
op uit om incidenten zoveel mogelijk te voorkomen. 
Daar moet je de leverancier dan wel op sturen en voor 
belonen.

6. Ook bij robotisering valt van best practices veel 
te leren
Ook bij de toepassing van software robots zijn best 
practices onontbeerlijk. Het identificeren en ontwik-
kelen van de juiste business cases zijn wat dat betreft 
duidelijke voorbeelden. Als het goed is, zijn deze af te 
leiden uit de reeds beschikbare data rond de gebrui-
kersondersteuning. Maar de relevante patronen en 
mogelijkheden voor optimalisatie liggen lang niet 
altijd voor het oprapen. Dat komt omdat de operati-
onele metrieken van servicemanagement organisaties 
lang niet altijd de juiste dingen aantonen. Hebben or-
ganisaties zich in hun management dashboards altijd 
op een traditionele break-fix aanpak geconcentreerd, 
dan is er mogelijk minder goed zicht op de gebrui-
kerservaring van digitale vormen van ondersteuning. 
Hiervoor zijn predictive analytics nodig en een beter 
zicht op gebruikersstatistieken in, bijvoorbeeld, een 
portal. Service managers die de grote lijnen in support 
in kaart willen brengen, moeten de sterke en zwakke 
punten van de ondersteuning eruit kunnen pikken en 
hun impact op de gebruikerservaring begrijpen.

Het is raadzaam om in een pilot zo snel mogelijk 
tot een werkbare toepassing te komen, die zich in 
de praktijk kan bewijzen, en dan pas de technologie 
verder uit te rollen. In een agile-aanpak kunnen teams 
van wisselende samenstelling continu verbeteringssla-
gen doorvoeren, waarbij de software robots in steeds 
weer nieuwe toepassingen voortdurend additionele 
toegevoegde waarde leveren. Een expertisecentrum 
kan een essentiële rol spelen door het creëren van een 
vliegwieleffect. Zo’n centrum moet experts op tal van 
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vlakken — van programmeurs tot data scientists en 
user experience specialisten — samenbrengen. Daar-
naast heeft het centrum de taak nieuwe medewerkers 
in de organisatie op te leiden en te begeleiden bij een 
iedere nieuwe toepassing van robotisering in hun 
werkzaamheden. Naast deze opleidingstaken draagt 
het expertisecenrum zorg voor programma-manage-
ment en de analyse van relevante businesscases. Het 
centrum vormt daarmee de spil voor de verdere uitrol 
van robotisering binnen organisaties.

7. Robots gaan servicemedewerkers helpen, niet 
vervangen
Managers beginnen nogal eens groots te dromen 
zodra het potentieel van machine learning en software 
robots tot ze doordringt. Die vermeende kostenbespa-
ringen kunnen door het schrappen van banen de CIO 
op de korte termijn veel tegenwind bezorgen, terwijl 
de claim van minder mensen in veel gevallen niet snel 
realiseerbaar is. Op veel helpdesks leidt de keuze voor 
robotisering tot vrees voor een verlies aan arbeids-
plaatsen, waardoor een reorganisatie met de nodige 
organisatorische tegenwind te kampen krijgt. Het is 
verstandig om voorbij te behalen kostenbesparingen 
te denken, en vooral nadruk te leggen op de manier 
waarop de bestaande IT-organisatie nieuwe waarde 
aan de business toe kan voegen. Veel servicedesk wor-
den voor een belangrijk deel in beslag genomen door 
het blussen van brandjes en afhandelen van incidenten 
en hebben nog een aanzienlijke verbeteringslag van de 
dienstverlening nodig om de business goed te kunnen 
ondersteunen. Helpdeskmedewerkers moeten andere 
kennis aangeleerd krijgen, zodat zij klaar zijn voor 
een nieuw takenpakket. In het aanname beleid kan het 
verstandig zijn om meer HBO’ers te werven.

Het is een illusie om te denken dat virtuele assistenten 
goed genoeg kunnen functioneren zonder een mense-
lijk vangnet. Met robotisering kun je in de allereerste 
plaats een belangrijk deel van de werkdruk wegnemen 
door servicemedewerkers te laten assisteren door vir-
tuele assistenten. Deze werknemers kunnen efficiënter 
worden in het uitvoeren van hun taken, wat flink wat 
tijdwinst kan opleveren. Tijd die vervolgens kan wor-
den gebruikt voor het structureel verbeteren van de 

dienstverlening of het leveren van andere toegevoegde 
waarde aan de business. Maar ook als software robots 
zelfstandig verzoeken kunnen afhandelen, is het ver-
standig om mensen te blijven inzetten. Zij dienen als 
noodzakelijk vangnet voor haperingen in het geauto-
matiseerde systeem, maar zijn ook onontbeerlijk als 
controleurs van de processen en voor het steeds verder 
(handmatig) finetunen van de resultaten.
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