
Het toepassen van nieuwe technologieën gericht op verbetering en 

automatisering van bedrijfsprocessen, neemt in hoog tempo toe. De meeste 

corporate en financiële bedrijven hebben reeds Robotic Process Automation (RPA) 

geïmplementeerd, waarmee handmatige en vaak hoog repeterende activiteiten 

van medewerkers worden gerobotiseerd. Het implementeren van nieuwe 

technologieën zoals RPA brengt ook specifieke risico’s met zich mee, zowel 

vanuit een business- als IT-perspectief. 

Na deze digitale training ben je in staat om de basis te begrijpen van wat Robotic 

Process Automation (RPA) is, welke risico’s er zijn binnen organisaties die deze 

vorm van robotisering toepassen en hoe het auditen van RPA plaatsvindt in de 

praktijk. Ook nemen we je mee naar de toekomst: wat kan RPA betekenen binnen 

het vakgebied van internal control en internal audit? Dit betreft een unieke digitale 

training voor iedereen, zowel wanneer u werkzaam bent in de business, als IT als 

in een Risk functie (internal auditors, control, risk en compliance managers) met 

daarbij een balans tussen modellen, frameworks en praktijkvoorbeelden.

© 2020 KPMG Advisory N.V. Alle rechten voorbehouden

Digital 
Classroom 
Training
Digitale training 

Robotic Process 

Automation (RPA)

Online training via 

MS Teams / Skype

750,-

Inclusief 

oefeningen en 

collegemateriaal

Max. 10 

deelnemers

Dimitri Sloof is als 

partner verantwoordelijk 

voor de Digital Process 

Excellence 

dienstverlening binnen 

KPMG. Hij heeft 

jarenlange ervaring als 

management consultant 

en is binnen KPMG de co-

lead op het gebied van 

financiële transformaties.

Nirmala Chaturi is als 

senior manager betrokken 

bij diverse proces-

optimalisatietrajecten 

waarbij RPA in combinatie 

met andere Intelligent 

Automation (IA)-

technologieën, zoals 

process mining, chatbots 

en machine learning, 

wordt toegepast. 

Matthijs Pouwer is 

senior consultant en 

gespecialiseerd in 

governance & control met 

betrekking tot RPA en het 

auditen van deze nieuwe 

technologie. Met zijn 

auditachtergrond 

beoordeelt hij de impact 

van RPA op diverse 

aspecten van 

organisaties.

6
PE

Beheersen van RPA risico’s en auditen van robots

Trainers 

2x een dagdeel (van 

09.00 -1200), 

verspreid over 2 

dagen. 



Programma

Deze training duurt 6 uur en is verspreid over twee dagen 

(twee keer 3 uur):

 Interactieve training door middel van een virtuele omgeving

 Programmaonderdelen zijn:

─ Inleiding van nieuwe technologieën binnen bedrijfsprocessen

─ Introductie van Robotic Process Automation (RPA)

─ Impact van RPA op organisaties

─ Risico’s omtrent  RPA

─ Controls voor de beheersing van RPA risico’s

─ Auditen van RPA

─ Toepassingen van RPA binnen Internal Audit en Internal Control en de impact 

hiervan

 Voor en tijdens de twee “klassikale” training bestaat voldoende ruimte voor discussie. 

De groepsgrootte bedraagt ongeveer 10 deelnemers.

 Voorafgaand aan de training zal een korte intake (30 min.) worden afgenomen met 

iedere deelnemer om zo de leerbehoeftes te optimaliseren.

Ook gaan deelnemers zelf actief aan de slag met de aangereikte stof middels 

casuïstiek.
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Digitale training RPA – beheersen van RPA risico’s 
en auditen van robots

Blended trainingstechnieken

 Intakegesprek

 Casuïstiek

 Groepsdiscussies 

aan de hand van 

praktijkvoorbeelden

Virtuele zalen met digitale 

ondersteuning 

Interactieve discussies 

en chat platform

Samenwerken, break-outs 

en follow-up

Aanmelden

Neem bij interesse en vragen gerust contact met ons op: NL-FMIAdigitalclassroom@kpmg.nl

Online trainingstooling

mailto:NL-FMIAdigitalclassroom@kpmg.nl
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