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Big data is een hype. Kunstmatige intelligentie is meer iets voor films. Een computer 
kan dan misschien in staat zijn de wereldkampioen schaak te verslaan, maar HR vraagt 
om een subtielere aanpak, toch? Nou, wacht even. Zelfs simpele kant-en-klare software 
voor de gegevensanalyse kan echte inzichten bieden in personeel, productiviteit en 
winst. Dat zijn inzichten die de positie van HR als strategisch adviesorgaan kunnen 
verstevigen.

De implementatie van deze systemen (en het begrijpen van hun beperkingen) zou eigenlijk al op uw takenlijstje 
moeten staan. Slimme HR-leiders kijken daarnaast uit naar de volgende stap voorwaarts. Machine learning, natural 
language processing, sentiment analysis en behavioral economics zijn een belangrijk onderdeel geworden van het 
vocabulaire van HR systemen.

Dit digibook wijst u de weg op basis van analyses en essentiële adviezen voor het werken met IT, het management 
en werknemers.

HR ANALYTICS: 
Nieuwe inzichten,
nieuwe rollen

Voor wie is dit digibook nuttig?

HR-leiders. De technologie voor de interpretatie van gegevens ontwikkelt zich snel. Naarmate het aantal 
gegevensbronnen toeneemt, van bedrijfssystemen tot social media, neemt ons vermogen om mensen te 
begrijpen ook nieuwe vormen aan. Met de juist analysehulpmiddelen kunt u bovenop de golf blijven in plaats 
van kopje onder te gaan.

Directieleden. De nieuwe generatie databasetools, systemen voor gegevensverzameling en -analyse, 
gebaseerd op de nieuwe kunstmatige-intelligentietechnologie biedt u een beter overzicht en meer inzicht in 
uw personeelsbestand dan ooit tevoren. Als snel handelen gevraagd is, vertellen HR analytics u waar, hoe en 
wat het effect zal zijn.

Lijnmanagement. Geen enkele technologie zal ooit het verstandige oordeel van een goede manager kunnen 
vervangen. Maar hoe meer u weet over uw teams, over hun prestaties vergeleken met de norm, hoe ze zich 
voelen en wat ze belangrijk vinden, hoe beter u ze de weg kunt wijzen naar iets nieuws. HR Analytics kunnen 
u de weg wijzen: Wie presteert er geweldig, hoe kunt u hun prestaties optimaliseren en wat gaat u doen aan 
de achterblijvers?

Literatuur

Wellicht denkt u dat er drie belangrijke zaken ontbreken? Dat klopt, die worden elders in deze reeks 
behandeld. Lees vooral ook onze drie digibooks over carrièresturing en -ontwikkeling, organisatiecultuur 
bewaken en aansturen, en HR-transformaties.
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HOE VER IS TE VER?

FIGUUR 1: VAN GEGEVENS NAAR INZICHT IN ZES EENVOUDIGE STAPPEN

1 Global Human Capital Trends 2016 report, Deloitte University Press  
 deloitte.com/uk/en/pages/human-capital/articles/introduction-human-capital-trends.html

2 Interview at the Washington Ideas Forum 2010, The Atlantic, October 2010  
 theatlantic.com/technology/archive/2010/10/googles-ceo-the-laws-are-written-by-lobbyists/63908/

3 Seven Best Practices for Your Big Data Analytics Projects, Gartner 2015  
 gartner.com/newsroom/id/3144217

Voorkom dat de gegevensverzameling over werknemers 
iets griezeligs krijgt.
Het percentage bedrijven dat volledig in staat was voorspellende modellen voor HR te ontwikkelen, 
steeg in 2016 van 4 naar 8 procent. Afgelopen jaar had men in slechts een kwart van alle bedrijven 
het idee klaar te zijn voor analytics. Inmiddels bedraagt dat aandeel een derde.

Maar let op: Driekwart van alle ondervraagde executives beschouwt people analytics inmiddels als 
een prioriteit.1 

En wat betekent dat? Dat de race om betere analytics te ontwikkelen is begonnen!

Inmiddels zijn we allemaal gekwantificeerde wezens: we worden voortdurend bewaakt en bekeken, onze 
voorkeuren worden opgeslagen, onze beslissingen worden in kaart gebracht. Algoritmes verwerken onze 
gegevens en vertellen bedrijven wat ze aan ons kunnen verkopen, hoe ze ons moeten aanspreken, wat we 
denken en wat we later zullen gaan doen.

Dankzij bedrijfsbreed ingezette systemen en HR analytics geldt dat nu ook binnen onze organisaties.

De workflow van analytics is eenvoudig (de potentiële problemen zullen we zo meteen bespreken):

1.

De griezelige aanpak.

Een HR die alles ziet en over de analytische vermogens beschikt om inzicht te krijgen in alle aspecten van het 
leven van werknemers, loopt het risico een beetje griezelig te worden. Dat is wat ex-Google CEO Eric 
Schmidt2 benoemde als het punt waarop mensen het gevoel krijgen te worden gestalkt door hun technologie.

Kijk maar eens naar de volgende vijf gebieden, stuk voor stuk volstrekt normale hulpmiddelen voor een 
moderne HR:

•        Biometrisch volgen van werknemers

•        Bewakingscamera's op de zaak

•        Het volgen van de productiviteit van werknemers

•        Het volgen van social media

•        Programma's om het engagement van werknemers te vergroten (met vrijwillige deelname)

Het probleem is dat deze opties ook door werknemers kunnen worden gezien als te opdringerig of zelfs als 
een vorm van onderdrukking.

Sterker nog, in 2018 zal de helft van alle schendingen van de bedrijfsethiek te maken hebben met een onjuist 
gebruik van big data-analyses, aldus een rapport van Gartner.3 Als u uw werknemers wilt begrijpen, maar ze 
niet de stuipen op het lijf wilt jagen, vraagt dat een groot zelfbewustzijn van het HR-team.

Welke vragen zouden we met HR analytics kunnen beantwoorden?

Efficiëntie

Wat zijn de omzettrends in het 
hele bedrijf?

Wat leveren onze inspanningen 
voor een gezondere werkplek op?

Hoe moeten we ons L&D-budget 
over vijf jaar inzetten?

HR-strategie

Belonen we onze best presterende 
mensen wel naar behoren?

Is er een bruikbaar carrièrepad naar 
leidinggevende functies?

Hoe moeten we onze 
wervingsprocedures aanpassen?

Bedrijfsplanning

Wat zou een expansie naar 
nieuwe markten inhouden?

Hoe stellen we teams samen 
met een betere productiviteit?

Hoe verhogen we het peil van 
de klantervaring?

Events, 
activities, and 
attitudes are...

...codified 
as data, which 
can be...

...collated,
crunched, and 
compared, to 
draw out...

...correlations  
and causalities, 
which...

...explain 
why those 
events,activities, 
and attitudes 
happen and...

...allow 
managers to 
make smarter 
decisions.
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Acht modetermen die u moet begrijpen.
Er is veel jargon en zoveel nieuwe technologie in omloop in de wereld van de gegevensverwerking, maar het 
is niet allemaal even nuttig. Laten we eens wat voorbeelden bekijken

1.  Analytical maturity

Een simpele, eerste vraag: hoe goed slaagt uw organisatie erin de gegevens die al worden verzameld te 
analyseren en daar inzichten uit te ontwikkelen? Een hoge mate van analytical maturity betekent dat er 
complexe analyses worden uitgevoerd van individuele variabelen en dat de inzichten die zo worden verkregen, 
worden gebruikt om de gevolgen van beslissingen te voorspellen.

2.  Big data 

Big data maken het mogelijk om het hele werknemersbestand goed te leren begrijpen in elke denkbare 
dimensie. Aandacht voor de vier V's: volume (er zijn veel gegevens), velocity (er is snelle groei en 
verandering), variety (zeer gevarieerd, van ruwe betalings- en aanwezigheidsgegevens tot volstrekt 
ongestructureerde rapporten), en veracity (de nauwkeurigheid/juistheid). En eigenlijk zijn het er vijf: Value (hoe 
kunnen we ervan profiteren?).

3.  Data maturity

Hoe goed is uw organisatie in het verzamelen, sorteren, bewaren en benutten van haar gegevens? Dit moet 
eerst in orde zijn voordat u tot analytical maturity kunt komen. Als u krachtige hulpmiddelen gaat loslaten op 
uw werknemersgegevens, moet u eerst weten hoe die gegevens eraan toe zijn. U hebt gegevens nodig die 
zeer betrouwbaar zijn en liefst uit meerdere gegevensbronnen afkomstig zijn en mogelijkheden bieden voor 
verschillende definities en tijdshorizonten.

4.  Enterprise reporting

Sommige bedrijven vertrouwen nog steeds uitsluitend op financiële gegevens. Maar veel bedrijven gaan 
inmiddels veel verder dan alleen zuivere marktgegevens. Het zogenaamde integrated reporting onderkent de 
belangrijkste drijvende krachten die toegevoegde waarde opleveren, in het bijzonder mensen en hun relaties, 
vaardigheden, intellectueel kapitaal en netwerken. Dat betekent dat HR-gegevens, analyse en inzicht worden 
gecombineerd met financiële en andere operationele gegevens om de zaken vorm te geven.

5.  Machine learning

De belangrijkste ontwikkeling in de informatie sinds lange tijd. Dit type kunstmatige intelligentie stelt 
computers in staat iets te leren zonder dat ze nadrukkelijk worden geprogrammeerd. Het betekent dat ze zich 
kunnen aanpassen aan nieuwe gegevens en patronen op het spoor kunnen komen en analyseren zonder dat 
ze eerst verteld moet worden waar ze naar moeten zoeken. Dat biedt krachtige nieuwe mogelijkheden voor 
de analyse van de werknemersbelevenis en voorspellende analyses (zie onder).

6.  Natural language processing

Computers waren altijd behoorlijk dom. Zelfs bij de kleinste taalfout in een zoekbewerking kwam er al gelijk 
geen resultaat meer. Inmiddels begrijpen computers hoe echte mensen praten, en kunnen ze u het antwoord 
geven dat u zoekt.

7.  Predictive analytics

Een eenvoudige spreadsheet bevat descriptive analytics, beschrijvende gegevens: het zijn getallen in een 
tabel of grafiek, bijvoorbeeld prestaties vergeleken met normen, of de scores van een team. Predictive 
analytics gaat echter op zoek naar correlaties, probeert de oorzaken van bepaalde zaken te vinden, voorspelt 
dingen en helpt uw bedrijf de doelstellingen te halen die u hebt gesteld. Het is als een glazen bol en de heilige 
graal ineen.

8.  Social sentiment analysis

Precies weten wanneer mensen op het werk aankomen en weer vertrekken is belangrijk, maar ook saai. 
Precies weten wat ze denken van hun werk, hun leven of zelfs van hun sportteam biedt echter meer inzicht in 
hoe ze het beste kunnen worden aangestuurd. Als u het meelezen op het bedrijfsintranet en van e-mails al 
eng vindt, kijk dan eens naar hoe GE dat doet. Daar wordt snelle feedback gegeven met behulp van PD@GE, 
een app die werknemers in staat stelt bemoedigingen, adviezen of kritiek te posten in categorieën met 
namen als 'Inzicht', 'Overweeg' en 'Doorgaan'.

HET JARGON ONTRAFELEN2.
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7 Regus: Annual Reports
 http://www.regus.co.uk/investors/annual-reports.aspx
8 Google: Finance - Regus PLC
 https://www.google.co.uk/finance?q=LON:RGU
9 Oracle: Reinvent Narrative Reporting
 http://www.oracle.com/us/products/applications/oracle-eprcs-wp-2522870.pdf
10 HBR: Why Strong Customer Relationships Trump Powerful Brands
11 Data from Markables

GELOOFWAARDIG 
BLIJVEN

“Zandkastelen.”
De geloofwaardigheid van de inzichten van HR berust op eerst zorgen dat de basisinformatie klopt. Als u niet 
weet hoeveel werknemers u werkelijk hebt en hoeveel ze omzetten, zal niemand waarde hechten aan uw 
briljante analyses van productiviteitsgegevens.

Hier is een waarschuwing uit een CIPD Outlook-rapport4 gebaseerd op een onderzoek onder directieleden:

 
Als u te ver gaat en te snel, zullen anderen in de leiding, lijnmanagers en werknemers sceptisch worden.

Begin met kleine stapjes als u grote vragen wilt stellen.

Probeer niet om in één keer alle gegevens te verzamelen die er maar zijn, omdat u alles tegelijk wilt begrijpen. 
Volg in plaats daarvan liever deze zeven eenvoudige stappen:

1.       Welke zakelijke vraag stelt u? Wees specifiek!

2.        Probeer eens een hypothese op te stellen. Wees niet bang om een goedgeïnformeerde gok te nemen.

3.       Verzamel nauwkeurige gegevens. Wie rotzooi verzamelt, produceert ook weer rotzooi.

4.       Analiseer! Maar maak er geen potje van. Zorg dat u experts inschakelt die iets begrijpen van statistiek.

5.       Zorg voor inzicht. Dit is het hoezo?-moment, het advies aan anderen.

6.       Verkoop het verhaal. Aan inzichten alleen hebt u niets tenzij HR ook kan uitleggen waarom ze ertoe 
doen.

Verzamel dus altijd eerst:

•        Ultrabetrouwbare gegevens...

•        …op een klein aantal…

•        …zeer belangrijke gebieden…

•        …op grond waarvan de directie beslissingen kan nemen.

 

3.

4 We Need to Talk About HR Analytics, CIPD March 2016  
 cipd.co.uk/community/blogs/b/edward-houghton/archive/2016/03/21/we-need-to-talk-about-hr-analytics

“Hoewel 37 procent van alle HR-professionals denkt dat hun collega's 
elders in het bedrijf tevreden zijn met de beschikbare analytische 
gegevens over werknemers, is slechts 14 procent van die collega's het 
daarmee eens.”
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III. MONEYBALL VOOR 
HET ZAKENLEVEN
Het gouden tijdperk van de geavanceerde analysehulpmiddelen.
Naarmate HR analytics geavanceerder worden, kunnen ze de mogelijkheden van HR naar een nieuw peil 
tillen. Inzichten worden geleverd als ondersteuning bij het nemen van besluiten managers op de werkvloer, of 
als onbevangen strategisch advies voor leiders. De potentiële mogelijkheden van het onderzoek van de 
gedragseconomie en het proactieve personeelsbeheer zijn enorm.

Als HR dat weet te verpakken als een duidelijke zakelijke analyse – uiteindelijk gaat het immers om nuttige, 
gemakkelijk te begrijpen informatie – is dat een uitstekende manier om de aandacht te trekken van andere 
leidinggevenden die de organisatie flexibel en efficiënt willen houden.

Maar wat nog mooier is: analytics kunnen ook onverwachte oplossingen bieden op veelvoorkomende 
problemen. Michael Lewis' boek Moneyball is een geweldig voorbeeld. Het is het verhaal over hoe manager 
Billy Beane het honkbalteam van de Oakland A's succesvol maakte met behulp van statistische analyses in 
plaats van het advies van de zogenaamd experts in de sport (inclusief de coaches, speler en scouts) en geld 
uit te geven aan prestigieuze spelers. Dat kan HR ook doen voor uw bedrijf.

Het voordeel van analytics.

Volgens een rapport uit 2015 over de houding van directies ten opzichte van analyses van het 
werknemersbestand bij IBM en Oracle,5 zouden organisaties die goed overweg kunnen met HR analytics op 
alle fronten beter presteren. Bedrijven moeten evenveel aandacht besteden aan het kennen en motiveren van 
hun werknemers als aan het kennen en motiveren van klanten, concludeert het rapport. Voortaan vindt het 
talentbeheer niet langer plaats op basis van vermoedens of gegist bestek.

4.

5 Transforming Today’s Workforce to Prepare for Tomorrow’s Needs Using Analytics to Make Smart, 
 Forward-Looking Decisions, Oracle and IBM March 2015  
 oracle.com/us/products/applications/human-capital-management/wp-oracle-ibm-workforce-analytics-2537877.pdf

Alarming 
Alert C-suite to the 
changing needs of 

the business.

Strategizing 
Help C-suite 

forecast performance.

Modeling 
Show C-suite 

how their decisions 
might play.

Shaping 
Proof points that 

convince C-suite to 
get proactive.

FIGUUR 2:
Talent en gegevens:  Organisaties die beter zijn in het analyseren van gegevens, zullen beter overweg kunnen 
met de uitdagingen rond talent.

Talentbehoud

Betrokkenheid en inzet van werknemers

Evaluatie van het prestatiebeheer

Talentbeheer

Productiviteit van het werknemersbestand

Snelle ontwikkeling van de vaardigheden van werknemers

20% 40% 60% 80% 100%0%

Alle anderen     De allerbeste analytics
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5. NEGEN INTERESSANTE 
TOEPASSINGEN VAN HR ANALYTICS
De praktische voorbeelden die uw team de koers laten bepalen.

1.  Werving

Analytics kunnen aan het licht brengen welke criteria in uw screeningprocessen werkelijk de best presterende 
medewerkers opleveren. Stop met psychometrische tests gebaseerd op speculatieve idealen voor bepaalde 
taken en ontwikkel uw eigen benadering op maat voor het uitpluizen van cv's en het stellen van de juiste 
vragen. Analytics kunnen u daarnaast de beste bronnen wijzen voor nieuw personeel en de beste manieren 
om hen te benaderen.

2.  Behoud

Het ligt nogal voor de hand om gegevens over vertrekkende werknemers nog eens goed te bekijken. Het 
HR-team van Google merkte dat werkneemsters vaker vertrokken nadat ze waren teruggekeerd van 
zwangerschapsverlof. Door simpelweg het verlof langer te maken, kon het personeelsverloop met 50 procent 
worden gereduceerd.6 Met predictive analytics kan het risico van vertrek worden bepaald voor concrete 
werknemers, en dat biedt nieuwe mogelijkheden voor HR en voor lijnmanagers.

3.  Consultancy

Als HR voornamelijk gericht is op transacties en de navolging van wet- en regelgeving, of alleen bezig is met 
het beperken van de kosten, wordt het daarmee zelf een handelsartikel. Met analytics kan HR inzicht bieden 
in de grote uitdagingen, zoals de verkoopbevordering of een versnelling van de RD. Het effect van 
risicofactoren meten, bewaken en voorspellen; noodscenario's ontwerpen aan hand van inzichten.

4.  Beloning

Analytics stellen u in staat de cijfers op de markt te bekijken, vergelijkingen te maken met branchegenoten en 
met bewijzen te komen dat een werknemer op de juiste weg is. In een wendbaar bedrijf dat snel nieuwe 
vaardigheden nodig heeft, kan dat van levensbelang zijn.

5.  Reputatiebeheer

Social-media-analyse kan HR helpen bij pogingen om werknemers te engageren en de interne 
marketingcampagnes beter af te stemmen. Het imagobeheer van de werkgever is in goede handen bij HR, 
niet alleen voor een optimale werving, maar ook voor het behoud van een levendig netwerk buiten de 
organisatie, essentieel voor verwijzingen.

6.  Optimalisatie van vaardigheden en talent

Correlaties tussen productiviteit, engagement, bepaald gedrag en taken helpen om de juiste mensen sneller 
op de juiste plaats in te zetten. Met analytics verandert u leren en ontwikkelen7 van het voldoen aan quota in 
gerichte vaardigheden en gedragsveranderingen. Machine-learning-technologie zal automatisch begrijpen 
welke behoeften werknemers hebben en hun werkcontext en gereedschappen aanpassen aan hun 
taakprofielen.

7.  De verwachtingen bijstellen

Als u weet hoelang het duurt voor werknemers in een willekeurige rol om alle promotiemogelijkheden te 
doorlopen, bijvoorbeeld, kunt u ze een realistische ontwikkeling voorhouden en duidelijk maken welke 
vaardigheden ze daarvoor nodig hebben.

8.  Omgaan met slecht presterende werknemers

HR analytics stellen u in staat gedrag te vinden dat een signaal is voor ongewenste activiteiten. Maar waarom 
zou u niet wat verder kijken? Een bedrijf in Silicon Valley maakte gebruik van analysehulpmiddelen om de 
specifieke vragen tijdens een sollicitatiegesprek te vinden die door potentieel lastige werknemers op een 
overdreven manier werden beantwoord, een indicatie dat ze waarschijnlijk onethisch gedrag zouden kunnen 
gaan vertonen.

9.  Diversiteit

Dit is zowel de grootse als de gemakkelijkste rol die analytics zouden kunnen spelen. Opzettelijke of 
onopzettelijke vooroordelen in het wervingsbeleid, de beloning, de promotiekansen en het behoud van 
personeel uit verschillende achtergronden zijn eenvoudig uit te schakelen in vier simpele stappen:

1.    Verzamel ruwe gegevens over etniciteit, seksuele geaardheid en sociale achtergrond als aanvulling op 
basisgegevens zoals leeftijd en geslacht. Kent u uw werknemers?

2.    Analyseer de gegevens. Vergelijk dat met de plaatselijke bevolking, uw klantenbestand en vergelijkbare 
organisaties. Controleer de carrièreontwikkeling en het werknemersbehoud voor bepaalde doelgroepen. 
Welke groep is ondervertegenwoordigd?

6 Cited in The Atlantic, August 2012
     theatlantic.com/technology/archive/2012/08/google-improved-maternity-leave-post-partum-attrition-dropped-by-50/261624/
7 10 Reasons Why HR and L&D Need to Make Data a Priority, DPG
 dpgplc.co.uk/2016/04/hr-ld-data/
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3.    Zoek uit waar en waarom er een onbewust vooroordeel kan zijn ingeslopen in werving en 
promotiebeleid. Waar lopen uw Afrikaanse, Aziatische of ander etnische minderheden, uw LGBT- en 
vrouwelijke werknemers vast in hun carrièreontwikkeling?

4.    Wijs hierop. Gegevens zijn keihard: U geeft geen mening over specifiek racistisch of seksistisch 
gedrag. Het is geen kritiek. Het zijn gewoon de feiten.

Het is niet voldoende dat HR zijn algoritmes draait en daarvan melding doet. Daarnaast moeten er ook 
analysehulpmiddelen worden ingezet om oplossingen te suggereren waar duidelijk problemen zitten. Dat is 
in belangrijke mate een strategische kwestie voor HR.

Sommige, meer op gegevens gefocuste bedrijven, zoals het reclamebureau JWT,8 zijn inmiddels zo ver 
gevorderd in dit proces en zo vastberaden om tot een betere diversiteit te komen, dat ze gebruik maken 
van blind solliciteren voor de lagere rollen in het bedrijf, waarbij een algoritme een shortlist van kandidaten 
opstelt zonder hun cv's te bekijken.9 

DE UITDAGINGEN VAN HR 
ANALYTICS
De controle bewaren, zorgen dat mensen het begrijpen.
De mogelijkheden van HR analytics en inzichten gevormd op basis van gegevens zijn veelbelovend. Maar 
tenzij HR, IT en finance, maar ook de werknemers en de lijnmanagers die de systemen gebruiken en de 
inzichten in de praktijk brengen, nauw samenwerken, loopt uw project op niets uit. Dit is onze handleiding om 
te zorgen dat uw samenwerking succesvol wordt.

De eerste regel van HR analytics.

People analytics moeten altijd verslag doen bij het hoofd HR. Voor de zekerheid nog maar eens: PEOPLE 
ANALYTICS MOETEN ALTIJD VERSLAG DOEN BIJ HET HOOFD HR. Bij analytics zijn verschillende 
afdelingen betrokken. De systemen vallen onder IT. De input komt vaak van de HR-afdeling. De output zou 
een effect moeten hebben op finance, marketing en operations. Iedereen wil weten wat mensen drijft en hoe 
ze presteren.

Houd. Ze. Allemaal. Op afstand.

Maar wel op een nette manier. U zult namelijk wel de hulp van al die mensen nodig hebben om HR analytics 
ook werkelijk effect te laten hebben. Het doel is analyses aan te kunnen bieden aan managers en vervolgens 
de gelegenheid te bieden voor dieper gravende discussies. En wanneer managers eenmaal kunnen 
beschikken over de analyse, willen ze vaak ook dieper graven met hulp van HR.

En als u nu niet het hoofd HR bent en geen zitting hebt in de directie? Dan zou het wel eens een goed idee 
kunnen zijn om u bescheiden op te stellen en te schuilen onder de vleugels van de CFO (want daar is HR 
meestal terug te vinden wanneer het geen eigen vertegenwoordiger in de directie heeft).

Vervolgens moet u drie mensen in dienst nemen.

•        Iemand die leiding geeft aan de HR analytics. U hebt iemand nodig die zich dit toe-eigent, iemand die 
de verschillende aspecten samenbrengt en een duidelijk idee heeft van wat er nu zoal mogelijk is, en 
een visie op waar u over vijf jaar wilt uitkomen.

•        Quanten. Statistiek en het ontwerpen van modellen zijn uiterst technische onderwerpen met veel 
potentiële valkuilen. Tenzij u zelf heel erg goed het verschil weet tussen een bemonsteringsspreiding en 
een puntgrafiek, kunt u beter een professional hiervoor inschakelen. Ambitieuze quanten van de 
afdeling finance (of zelfs van marketing) zijn goede kandidaten. Die weten ook dat ervaring opgedaan op 
andere afdelingen alleen maar goed kan zijn voor hun carrière. Overweeg ook om een datascientist in te 
huren (zie vak). Die rollen zijn vergelijkbaar, maar toch nog helemaal hetzelfde.

•        Verhalenvertellers. Goed geanalyseerde gegevens leveren inzichten op, maar die moeten vervolgens 
wel worden verpakt in een goed verhaal dat aankomt bij de beslissers. Die zullen moeten begrijpen 
waarom uw analyse ertoe doet, en wel snel.

8 lbbonline.com/news/jwt-london-introduces-new-jwt-pioneers-programme-recruitment-scheme/
9 JWT’s CEO Tamara Ingram on Ad Land’s Diversity Discomfort, the Drum, August 2016
 thedrum.com/news/2016/08/01/jwt-s-ceo-tamara-ingram-ad-land-s-diversity-discomfort
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Finance en de directie overhalen.

Uit een onderzoek onder finance-leiders door de Canadian Financial Executives Research Foundation (CFERF), 
blijkt dat twee-derde van alle leidinggevenden visueel aantrekkelijke HR analytics belangrijk vindt.

Bron: Measuring HR: moving beyond number crunching, 2015

Meer dan de helft van alle finance-directeuren gaf aan dat zij HR zouden focussen op zogenaamde top-line 
metrics, zoals opbrengst per FTE (full-time equivalent) of arbeidskosten als een percentage van de opbrengst. 
47 procent van alle naamloze vennootschappen gaf aan de voorkeur te geven aan bottom-line maatregelen: 
winstmarge per FTE op de ROI van menselijk kapitaal.

De CFO kijkt mee en zou een belangrijke bondgenoot kunnen worden.

Vier dingen om naar te vragen.

•        Enterprise systemen. Verkokerde HR-gegevens uit één bedrijf zullen altijd beperkt zijn. U moet toegang 
krijgen tot alle gegevens. De IT-strategie zou op zoek kunnen gaan naar slimmere 
datawarehouse-oplossingen.

•        Nauwkeurige gegevens. Sommige systemen kunnen uitstekend overweg met ongestructureerde 
gegevens, de meeste echter (nog) niet. Als de gegevens niet actueel en vergelijkbaar zijn, is het 
rommel.

•        Eenvoudig te gebruiken systemen. Die IT-er met een voorliefde voor algoritmes en black-box 
wiskundige modellen komt soms goed van pas. Maar niet voor het ontwerpen van uw 
analysesoftware. Eenvoudige, simpel te gebruiken modellen zijn essentieel. HR-mensen moeten het 
begrijpen en kunnen overbrengen.

•        Operationele efficiëntie. In HR veranderen de feiten voortdurend. In grote organisaties is het elke 
maand een komen en gaan van honderden mensen. Voorspellende analyses moeten dus minstens 
maandelijks worden uitgevoerd en dashboarding-systemen moeten in realtime werken.

En dan tot slot nog een waarschuwing.

Zelfs met een geweldig voorspellingsmodel zullen persoonlijke factoren uiteindelijk het individuele handelen 
bepalen. Steun dus niet te zwaar op analyses, maar gebruik ze als een richtingwijzer, niet als een recept.

U zult nog altijd een oordeel van het management nodig hebben.

Zowel HR als de operationele managers moeten weten dat dit niet betekent dat zij overbodig worden. Het 
doel is eerder om betere beslissingen mogelijk te maken en onderwerpen aan de orde te stellen die eerder 
misschien over het hoofd werden gezien.

 

Toepassing van wetenschappelijke inzichten: De traditionele quant is aan het 
verdwijnen. Hij beperkt zich niet langer tot het schiften en herverdelen van gegevens, 
maar is bezig een datascientist te worden. Dat betekent dat hij een beter begrip heeft 
van databasebeheer en het ontwerp van algoritmes. Naarmate de big-datatechnologie 
zich verder ontwikkelt, zal de focus opnieuw verschuiven, weg van dit soort 
vaardigheden en meer in de richting van voorspellende modellen. Ook programmeren 
en patroonanalyse zullen aan belang verliezen.10

10 Is the Data Scientist Era Coming to an End? Margaret Harrist, Forbes, Sept 2015   
 forbes.com/sites/oracle/2015/09/30/is-the-data-scientist-era-coming-to-an-end/#c5a609a1c829

FIGUUR 3:
Alle respondenten
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1. Zorg dat de basis in orde is.

• Evalueer uw huidige gegevensproductie, -verzameling en -gebruik.

• Voer een audit uit op de nauwkeurigheid.

• Streef naar grote nauwkeurigheid in de basisgegevens. In grote bedrijven zijn gegevens over 
het aantal werknemers, de salariëring en de productiviteit vaak onnauwkeurig.

• Stel uw ethische normen vast voor het verzamelen en gebruiken van gegevens.

2. Praat met IT, finance en de zakelijke leiding.

• Hoe sterk geïntegreerd zijn uw enterprise systems? Als uw organisatie sterk verkokerd is, 
wacht dan even.

• Zoek eerst eens uit welke analyse een verandering op gang zou kunnen brengen. Zo wil 
finance maar al te graag meer weten over mensen, bijvoorbeeld.

• Wat vinden lijnmanagers, de directie en de werknemers zelf belangrijk? Cultuur? 
Productiviteit? Een efficiënte HR? Talentbeheer? Aan de hand hiervan kunt u uw 
doelstellingen bepalen.

3. Stel vragen die ook met analytics te beantwoorden zijn.

• Weersta de verleiding om analytics als al te mooie oplossing te verkopen.

• Kies voor eenvoudige vragen die met een slimme analyse van de bestaande gegevens 
kunnen worden beantwoord.

• Zorg dat u een goed idee hebt van hoe leiders zullen reageren wanneer u met de antwoorden 
komt.

• Kies eerst de meest opvallende onderwerpen voor uw analyse, zoal diversiteit.

4. Zorg voor het juiste team.

• HR-vaardigheden zullen moeten worden aangevuld. Zoek mensen met vaardigheden uit 
finance (met name datascientists), marketing (om het verhaal te kunnen vertellen) en IT 
(zonder nerd gaat het niet).

• Als u CHRO bent, laat er dan geen twijfel over bestaan dat u aan people analytics doet voor 
uw bedrijf. Als u dat niet bent, zoek dan iemand die u steunt (een CFO of COO).

• Maak optimaal gebruik van de zakelijke partners van HR maar beloof ze niet te veel.

5. Bewijs, verbeter en breid uit.

• Lever snelle, productieve inzichten die van invloed kunnen zijn op het HR-beleid en managers 
helpen relatief eenvoudige personeelstaken met minder moeite te doen.

• Gebruik die ervaring vervolgens na verloop van tijd voor meer gegevensets. Stel moeilijkere 
vragen. Daag mensen uit om met moeilijkere vragen te komen over het menselijk aspect.

• Verfijn de systemen en mogelijkheden om een analytics-visie voor de lange termijn te 
ontwikkelen.

• Kies steeds voor het allernieuwste: analyses van hoe werknemers zich voelen, behavioral 
economics, enzovoorts.
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Welke van de volgende dingen moet u doen?

Gebruik deze checklist om uw actieplan op te stellen. Met elk item dat u selecteert 
ontstaat er langzaam een complete set volgende stappen die u kunt zetten.

HET OPSTELLEN VAN 
EEN ACTIEPLAN
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