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Om relevant te blijven en, moeten HR-functies veranderen. Het oude model was bedoeld voor het vinden van 
afwijkingen, om een veranderingsproject uit te voeren en het probleem dan als opgelost te beschouwen en 
op de oude weg door te gaan. Maar nu is een eenmalige verandering niet langer genoeg. Voor een echte 
transformatie is onafgebroken verbetering nodig. Verandering is voortaan altijd aan de orde, het is niet langer 
iets dat na één keer klaar is.

In dit digibook onderzoeken we de belangrijkste vragen en de praktische stappen waar HR-leiders, hun 
collega's en hun teams zich moeten bezighouden om tot een HR functie te komen die in staat is de algemene 
strategie van de organisatie te ondersteunen en.

HR-mensen, -structuren, -systemen en -processen hebben zich altijd ontwikkeld. 
Nu dienen zich echter met een alarmerende snelheid nieuwe factoren aan, en 
voorlopig lijkt die snelheid nog niet af te nemen. Demografische veranderingen. 
Nieuwe businessmodellen. De verwachtingen van werknemers over de cultuur en 
systemen waarin hun eigen technologie beter en effectiever werkt dan hun 
werkgever. Een niet-aflatend streven naar kostenbesparing. IT als motor van de 
automatisering. En een onvoorspelbare economie.

6.

HR-TRANSFORMATIE: 
Mensen en zaken op elkaar 
afstemmen
Een handleiding voor het waarom, wat, 
hoe en wie van een geweldige HR functie. 

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, HR-gegevens en 
-analysehulpmiddelen en uw organisatiecultuur bewaken en aansturen.

Voor wie is dit digibook nuttig?

HR-leiders. Uw gereedschappen, technologieën en uitdagingen veranderen snel. Dat geldt ook voor de 
verwachtingen die men heeft van HR. We willen geen paniek zaaien, maar als VERANDERING niet de kop 
boven aan uw vijfjarenplan is, hebt u een probleem. (En wij weten nog wel een paar mooie subtitels voor u)

Directieleden. Neem afscheid van het idee dat om talent moet worden gevochten. (Belofte: Die oorlog zal zich 
nooit meer voorkomen.) U weet inmiddels al dat uw vermogen en uw soepelheid om te opereren afhankelijk 
zijn van het juiste personeel op de juiste post, en dat die mensen steeds moeilijker te vinden en te motiveren 
zijn. U hebt behoefte aan slimme HR, niet enkel om goed te functioneren, maar ook om überhaupt te overleven. 

Lijnmanagement. Terecht verwacht u dat transactieprocessen met betrekking tot HR soepel zullen verlopen. 
Maar wees nou eens eerlijk: Zou u niet willen dat HR wat meer moeite deed om het leven makkelijker te 
maken en zich wat minder liet leiden door regels en processen? Deze handleiding helpt u om de juiste service 
te vragen.
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DE WERELDWIJDE UITDAGING VOOR 
HR: VERANDERING IS DRINGEND NODIG

DEMOGRAFISCHE VERANDERINGEN IN DE ONTWIKKELDE WERELD

1 Oracle’s Bertrand Dussert, “5 Ways Chief HR Officers Can Impact The Bottom Line”, Forbes April 2014  
 forbes.com/sites/oracle/2014/04/10/5-ways-chief-hr-officers-can-impact-the-bottom-line/#4fe14d45bc48

De toekomst is hier, maar niet overal even hevig.
Het moderne ondernemen is genadeloos, en dat betekent maar één ding voor de ondersteunende afdelingen. 
Toegevoegde waarde leveren of opgeheven worden. Ook HR loopt dat risico. Dus laten we het eens op een 
rijtje zetten:

Als uw HR-afdeling dat niet doet, zal ze moeten veranderen.

Drie redenen waarom HR zich heel snel moet gaan bezighouden met waarde.

1.       Demografische veranderingen. Uw werknemersbestand wordt ouder en diverser. Vergeet de 
millennials (wat een overdreven marketingcliché is dat trouwens). Binnenkort zullen er vier generaties 
tegelijk op de werkvloer actief zijn. Dat betekent dat u nu al moet nadenken over een beleid en over 
systemen die flexibel genoeg zijn, de kennisoverdracht ondersteunen, oudere werknemers kunnen 
omscholen en meer.

2.       Snel veranderende businessmodellen. Ook als u niet één van die snel veranderende bedrijven uit 
Silicon Valley runt, weet u dat flexibiliteit tegenwoordig vooropstaat. Uw werknemers moeten 
eenvoudig kunnen samenwerken. Managers moeten snel teams kunnen samenstellen en aanpassen. 
Talent dat niet de ruimte krijgt zal vertrekken of verloren gaan.

3.       Transparante technologie. We zijn allang het punt voorbij waarop de persoonlijke technische gadgets 
van werknemers fraaier, sneller en interessanter werden dan het materiaal waar ze mee moeten 
werken. Vandaag de dag verwachten we dat alles probleemloos werkt en dat het makkelijk te 
gebruiken is. Dat geldt vrijwel zeker niet voor uw HR-systeem. En daarom kunt u hen er ook niet van 
overtuigen om het op de juiste manier te gebruiken.

“HR-afdelingen moeten het bedrijf helpen de verkoop te vergroten en nieuwe 
inkomstenbronnen te generen. Dat zal altijd zo blijven.”1

“In een modern bedrijf zal HR deze gegroeiende verantwoordelijkheid voor 
teambuilding en het mogelijk maken van teamwork op zich nemen. Ik kan 
niets bedenken dat belangrijker is dan dat.”—Oracle CEO Larry Ellison

FIGUUR 1:
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Het enige stappenplan dat u werkelijk nodig hebt.

Hier is stap één: Bepaal hoe uw HR er voorstaat. Een handige houvast is daarbij het HR maturity model. U 
hoeft enkel aan te wijzen waar u zich nu bevindt en dan van daar naar rechts te bewegen. In de versie van 
het Maturity Institute wordt het uiteengezet:2

HR moet zich bezighouden met de ervaring van werknemers en alle hindernissen wegnemen die 
voorkomen dat ze optimaal functioneren. HR moet volledig zijn afgestemd op de organisatie. Die 
transformatie moet leiden tot een veranderde houding van het management, gericht op het koesteren en 
ontwikkelen van het volledige potentieel van het menselijk kapitaal.

De nieuwe basisvoorwaarden.

HR moet de kosten en de complexiteit van de transactionele basisvoorwaarden beperken, zodat het kan 
focussen op de volgende checklist:

•        Perspectieven op basis van talent. Wat hebt u nodig van uw mensen? (Extra punten voor het 
vermijden van jargon.) Kan HR de organisatie helpen om een ervaring te bieden die talent koestert?

•        Hulpmiddelen en processen voor samenwerking. Mensen moeten in staat zijn de grenzen tussen 
functies en disciplines te overschrijden om te kunnen reageren op botsende sectoren en innovatie. 
Hulpmiddelen voor de samenwerking moeten ingebed zijn, en geen afzonderlijke systemen.

•        Aansprekende en mobiele interfaces. Werknemers verwachten dezelfde ontvankelijkheid van hun 
werkgever als die welke ze krijgen als consumenten, of in de sociale media apps op hun telefoon.

•        Inzichten voor het management. Het ultieme bewijs van de waarde van HR: informatie, analyse en 
adviezen die bepalend kunnen zijn voor de besluitvorming en in verband kunnen worden gebracht 
met het scheppen van toegevoegde waarde.

Dus: Snel handelen, anders raakt HR op een zijspoor. Houd rekening met technische ontwikkelingen, 
veranderende zakelijke praktijken en een meer divers personeelsbestand. Stel HR verantwoordelijk voor 
het vermogen van de organisatie om zakelijke groei te genereren. En zorg dat u dit allemaal voor elkaar 
heeft voordat kunstmatige intelligentie de hele HR-afdeling overbodig maakt. Wij houden wel van een 
uitdaging

BEWEEG NAAR RECHTS: HOGER IN HET MATURITY MODEL

Stadium 0
Er is geen 
HR

Stadium 1
Er is enige 
HR-administratie

Stadium 2
HR wordt gezien als 
een aparte taak, 
maar hoofdzakelijk 
als transactie

Stadium 3
HR wordt 
beschouwd als 
effectief en 
levert een 
bijdrage

Stadium 4
HR wordt 
onmisbaar en 
geïntegreerd in 
zakelijke 
operaties

Stadium 5
De rol van HR 
verandert van een 
operationele naar 
een strategische 
focus en -impact

Stadium 6
De hele 
organisatie wordt 
afgestemd op 
menselijk kapitaal 
en waarden
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2 The Maturity Institute
 hrmaturity.com/a-simple-introduction-to-the-maturity-scale/what-is-your-hr-maturity-level/
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3 youtube.com/watch?v=xopVlmEkoFo

Het is dan misschien 20 jaar oud, maar het is nog altijd een geweld-
ige manier om transformatie vorm te geven.
Veel werknemers van bedrijven vandaag de dag zijn eenvoudig te vervangen. In een wereld waarin machines 
slimmer worden, is kapitaal vaak belangrijker dan mensen. In de jaren 1990 beseften veel bedrijven echter dat 
het beetje human resources dat ze bezaten niet alleen hun meest waardevolle bezit vormde, maar bovendien 
hun enige werkelijke toegevoegde waarde leverde.

In 1997 werkte Dave Ulrich die bevinding uit in een nieuw HR-model dat u vast al op een stuk of duizend 
PowerPoint-slides hebt gezien. Voor de zekerheid tonen we toch nog maar eens:

Oplossen voor Ulrich.

Het probleem? De focus ligt te vaak linksonder, omdat daar HR-porcessen aan de orde zijn waar 
lijnmanagers en directeuren een hekel aan hebben. Als dat inmiddels nog niet is geautomatiseerd, zal het niet 
lang meer duren. Werknemers hebben behoefte aan een consistente, moderne en eenvoudige klant-ervaring, 
ongeacht het apparaat dat ze gebruiken om met HR in contact te komen. Zorg dat de keuzes eenvoudig zijn. 
Zorg dat de processen efficiënt zijn. Beperk het gedoe.

De oplossing? Beweeg omhoog en naar rechts (zo beweegt u door het maturity model). De HR-afdeling 
moet het bedrijf zo goed begrijpen dat de besluitnemers komen smeken om hulp en advies. Daarnaast moet 
HR bereid zijn om alle automatisering door te voeren die de saaie nalevingstaken linksonder kan vervullen.

Opgepast! Zorg dat u goedbeslagen ten ijs komt. In 2015 klaagde Ulrich zelf nog dat de HR zich zo slecht aan 
zijn model had aangepast. Transformatie betekent vaak dat een bedrijf één ding verandert, zei hij.3 Ze voeren 
een HRIS-systeem in. Ze veranderen één werkwijze. Ze trainen een stel HR-medewerkers. En dat noemen ze 
dan een transformatie. Wat een onzin.

WAAROM HET ULRICH-MODEL OPNIEUW 
UW AANDACHT VERDIENT2.
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4 Simply Talent report, see https://blogs.oracle.com/oraclehcm/the-employee-engagement-debate-continues

De vier belangrijkste vragen over uw HR.

•        Waarom doen we dit? Wat is de externe realiteit en wat zijn de interne consequenties daarvan? Dat 
bepaalt de context voor de structuren, de processen en het beleid dat u voert.

•        Wat zijn de resultaten van de transformatie? Niet wat we doen, maar wat we leveren. Wat is de 
toegevoegde waarde voor het bedrijf van het feit dat wij goede HR leveren?

•        Hoe brengen we onze transformatie tot stand? We kunnen onze praktijken (hoe we mensen 
werven en ontwikkelen, hoe we communiceren) veranderen; HR-structuur en -bestuur (centers of 
excellence, gedeelde diensten, technologie); en HR-personeel (dat misschien nieuwe vaardigheden en 
kennis nodig heeft).

•        Wie brengt de transformatie tot stand? Dat kan niet vanuit de hoogste echelons van een 
HR-organisatie. Lijnmanagers, de directie en HR-professionals zullen allemaal een rol moeten spelen. 
Ulrich lijkt te suggereren dat HR een actievere rol moet gaan spelen als zakenpartner.

Iedereen wil omhoog en naar rechts.

In ons eigen onderzoek naar het engagement van werknemers wereldwijd, zien we steeds dat werknemers 
verlangen naar drie belangrijke veranderingen in de organisatie die hun engagement zouden kunnen wekken 
en vasthouden:

•        Mensen willen werken in organisaties die hen de mogelijkheid bieden om zich persoonlijk en 
professioneel te ontwikkelen, en zich zijwaarts of opwaarts te bewegen binnen het bedrijf naarmate 
hun vaardigheden toenemen.

•        Mensen willen werken in organisaties waar ze zich uitstekend in thuis voelen en die hen in staat stellen 
te werken aan doelen die overeenkomen met hun waarden, op een manier die aansluit op hun 
levensstijl.

•        Digitale ervaringen en nieuwe technologie zullen niet noodzakelijkerwijs direct bijdragen aan een 
verbeterd engagement van werknemers, maar wanneer ze op de juiste manier worden ingezet, kunnen 
ze enorme positieve veranderingen op gang brengen op alle gebieden die direct van invloed zijn op het 
engagement.

Bron: Oracle, “From Theory to Practice: A Practical Look at What Really Drives Engagement, 2016”, 
go.oracle.com/LP=39982?elqCampaignId=65988&src1=SO:BL::&src2=.
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WAAROM U UW BEDRIJF BETER 
ZOU MOETEN KENNEN DAN U 
HEM AL DACHT TE KENNEN
Een nieuwe strategische rol voor HR betekent de onderneming 
slipstreamen.
Strategisch partnerschap: Zo krijgt HR een plaats aan de bestuurstafel. Keerzijde: Tenzij HR erin slaagt zijn taken 
en doelstellingen te koppelen aan de strategische en operationele realiteit van de organisatie, dreigt een zuiver 
administratieve rol.

3.

5 Aberdeen Group, Human Capital Management Trends 2013

Drie stappen op weg naar een strategische HR.

•       Zorg dat de basisvoorzieningen verbijsterend goed worden geleverd. Het aantal HR-afdelingen 
dat niet eens weet hoeveel werknemers de organisatie heeft, is schrikbarend. Zorg dat de administratie 
en de naleving perfect in orde zijn wanneer het bedrijf grotere zichtbaarheid krijgt.

•       Vergroot de steun voor HR-businesspartners (HRBP's). Topklasse gedeelde services zijn belangrijk, 
maar de inzichten van goede HRBP's zijn meer waard voor de zakelijke besluitvorming.

•       Zorg voor een dieper en meer analytisch begrip van wat het bedrijf doet. Dat heeft deels te 
maken met slimme analysehulpmiddelen en deels met strategische intelligentie en goede 
communicatie.

Oké, dat klinkt een beetje alsof we nu beweren dat je best Olympisch goud kunt halen als je maar vier jaar 
lang naar de fitness gaat om alles eruit te halen wat erin zit, zodat je vervolgens voor een wereldwijd publiek 
kunt vlammen. Wat we eigenlijk bedoelen is: Als je wilt winnen, heb je een plan nodig.

Top tip: Word vriendjes met de mensen van de centjes.

Zo te horen kan HR wel bondgenoten gebruiken. De analisten van de Aberdeen Group stellen dat, hoewel het 
eigenlijk onwaarschijnlijke partners zijn, de twee afdelingen die het beste kunnen samenwerken HR en 
financiën zijn. Financiën heeft een duidelijk gedefinieerde visie op de zaak. Men is er bovendien uitstekend in 
staat om de invloed van HR op de prestaties te beoordelen.

De beste bedrijven zullen volgens de Aberdeen Group veel vaker gegevens uit HR en financiën combineren, 
en daaruit blijkt hoeveel het kan helpen om de verkokering te doorbreken. Het verband tussen business en 
HR zal de toekomst van HCM bepalen, aangezien men in 71 procent van alle organisaties denkt dat de 
belangrijkste vaardigheid van HR-leiders het vermogen is toekomstige initiatieven in verband te brengen met 
de bedrijfsstrategie.4

Talentbeheersgegevens worden 
gecombineerd met zakelijke gegevens

Gegevens over het werknemersbestand worden 
gecombineerd met zakelijke gegevens

60%

50%

40%

30%

20%

Pe
rc

en
ta

g
e 

re
sp

o
n

d
en

te
n

, n
=1

40

10%

0%

De beste in zijn klasse Gemiddelde in bedrijfstak Achterloper

51%

24%
19%

56%

23%

11%

FIGUUR 3:

6



5 Aberdeen Group, Human Capital Management Trends 2013

Drie goede redenen om op de rem te gaan staan

Ja, een HR-transformatie moet dwingend en strategisch zijn, en er is haast bij. Maar als u de zaak niet eerst 
heel goed leert kennen, gaat dit pijn doen. Waarom? Wat zijn de risico's?

•        Geen maatstaven. Financiën kan zich vasthouden aan de maatstaven van accountants, de productie 
kent kwaliteitscontrole. Maar wie bepaalt er in de HR wat er moet gebeuren en of dat vervolgens ook is 
geslaagd? Of u het nu intern of in de hele bedrijfstak zoekt, zoek in elk geval een manier om de 
kwaliteit van uw HR-transformatie te beproeven. 

•        Stomweg de best practice volgen. Onder de tien geboden van HR is er ongetwijfeld eentje die luidt, 
'Gij zult een jaarlijkse beoordeling van de resultaten organiseren'. Die komt na 'Gij dient over een 
klachtenbeleid te beschikken' en 'Gij moogt nooit in het openbaar over salarissen spreken'. Maar als dat 
nu eens niet klopt? Een professionele dienstverlener zal bijvoorbeeld vrijwel zeker zijn werknemers 
beoordelen na elk klantcontact. Jaarlijkse beoordelingen zijn dan een tijdverspilling die het personeel 
gaat tegenstaan.

•        Altijd het nieuwste willen. HR lijdt vaak onder een zucht naar steeds het allernieuwste, of het nu 
processen, systemen of meeteenheden betreft. Loop niet gelijk achter elke trend aan. Slimme 
HR-afdelingen zorgen dat ze aansluiten bij de operationele en strategische realiteit, niet bij het jargon.

Het perfecte trio: HR, IT, organisatie.

HR moet een goede samenwerking tot stand brengen met IT, de afdeling die helpt verzekeren dat 
beslissingen op het gebied van technologie de visie van HR en transformatieve keuzes die worden gemaakt, 
ondersteunen. In veel gevallen kan HR nauw aansluiten op meer algemene IT-transformaties wat betreft 
vereenvoudiging, veiligheid en flexibiliteit voor de hele organisatie.

De beste HR-systemen kunnen een geweldige functionaliteit introduceren. Maar als ze ertoe leiden dat 
gegevens verloren gaan in de technische verkokering, zal HR er nooit in slagen meer toegevoegde waarde te 
genereren voor het hele bedrijf. Organisaties hebben behoefte aan één enkele versie van de waarheid, een 
waarheid die zowel gegevens over mensen als financiële en operationele gegevens bevat. Een brede, 
gezamenlijke aanpak is de enige manier om het effect van beslissingen, de impact van een strategie en de 
ingewikkelde verbanden tussen plannen in de verschillende delen van de organisatie te volgen.

Een op transformatie ingestelde HR heeft alle digitale hulpmiddelen nodig waar ze over kan beschikken. Neil 
Lewis, hoofd personeelszaken van de Britse woningbouwcoöperatie Nationwide, begreep dat HR een manier 
moest vinden om IT net zo creatief te gebruiken als de werknemers thuis of op hun telefoon.

Enerzijds betekende dit dat er een recht-toe-recht aan nieuwe benadering nodig was:

•        Een vereenvoudiging van het HR-intranet voor werknemers. Ze moeten het willen gebruiken.

•        Gebruikmaken van een chatfunctie om de ervaringen van werknemers buiten het werk na te 
bootsen. Ook al duurt het iets langer dan een telefoontje, werknemers zijn er gek op.

•        Het aanbieden van instructievideo's voor vaak voorkomende taken. Lewis kreeg het idee toen hij 
op YouTube opzocht hoe hij een klusje in huis moest aanpakken.

•        Managers in staat stellen om hun goedkeuring te geven vanaf hun telefoon. Zorgen dat het 
eenvoudig wordt om een bedrijf te runnen, van waar dan ook.

“Het draagt er echt toe bij dat het werk van werknemers makkelijker wordt en 
het werk van managers wordt er ook eenvoudiger van. Het zorgt voor de 
wendbaarheid in onze organisatie die we altijd hebben gewild.” aldus Lewis5

6 diginomica.com/2016/02/15/nationwide-takes-hybrid-approach-to-hr-it/
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7 HR Technology For 2016: Ten Disruptions On The Horizon, Bersin by Deloitte
 bersin.com/blog/post/HR-Technology-For-2016-Ten-Disruptions-On-The-Horizon.aspx

HR OVERBODIG MAKEN MET 
AUTOMATISERING: DE OPMARS VAN 
KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE OVERLEVEN

“Persoonlijk zou ik onze nieuwe robotbazen willen verwelkomen.”
Googles DeepMind, een kunstmatige intelligentie, haalde de krant door de wereldkampioen van het 
strategiespel Go te verslaan. Maar dat is nog helemaal niets vergeleken met de zakelijke mogelijkheden van 
kunstmatige intelligentie. Door natural language processing, algoritmische analyse en machine learning te 
integreren in onze systemen, ontstaan er enorme nieuwe mogelijkheden met name voor de zachtere kant van 
HR. (Lees voor meer daarover ook ons digibook over gegevens en analysehulpmiddelen.)

Sommige HR-functionarissen zijn van mening dat het uitbesteden van de overgebleven transactionele 
aspecten van de rol hen in staat zal stellen te focussen op strategische handelingen die toegevoegde waarde 
opleveren. Maar zullen we ooit een C-3PO krijgen? Of het Skynet uit de Terminator? (We zouden kunnen 
stellen dat dit beide HR-systemen zijn...)

Waar moeten we naar uitkijken?

HR-goeroe Josh Bersin schreef voor Deloitte een handleiding bij de nieuwste ontwikkelingen in de 
HR-technologie. Zijn verwachtingen voor 2016 vormen een aardige houvast voor HR-leiders die naar 
transformatie streven:

Vernieuwing van systemen. Cedar-Crestone denkt dat bij 60 procent van alle bedrijven wordt gewerkt aan 
een nieuwe zakelijke strategie voor HR-systemen, en dat bij 46 percent het budget hiervoor wordt vergroot.

Een herdefiniëring van de markt voor talentbeheer. Reken op ingrijpende veranderingen in het volgen en 
leren van sollicitanten, en het prestatiebeheer.

Feedback, cultuur en apps die het engagement meten. Social listening voor het bedrijf zal een grote rol 
gaan spelen. En het traditionele jaarlijkse onderzoek naar de betrokkenheid? Veel minder.

Het welzijn, de gezondheid en de productiviteit van werknemers. De revolutie van de draagbare 
informatica is nog maar net begonnen. HR moet daarop inspelen.

People analytics. Slimmere manieren om gegevens te verwerken die op een intelligentere manier zijn 
verzameld. Plus predictive analytics om te voorspellen hoe groot de kans is dat een werknemer vertrekt, om 
veelbelovende kandidaten te beoordelen en zelfs om potentieel problematisch werknemersgedrag te 
ontdekken, aldus Bersin.

Apps. HR heeft behoefte aan een benadering die mensen gemakkelijk en handig in het gebruik vinden. Dat 
betekent dat smartphone-apps het standaardplatform zullen worden.

En als u er nog niet klaar voor bent?

Een probleem: Als het grootste deel van de HR-activiteiten gericht is op transacties, betekent automatisering dat

•       Het team ineens te groot lijkt

•       Over de verkeerde vaardigheden beschikt

•       Geen stem heeft binnen het bedrijf

Maar geen paniek! Er is nog een ander diagram waarop u kunt steunen. De Human Capital Model Value 
Triangle zou HR moeten helpen te bepalen waar de middelen moeten worden ingezet wanneer de robots zich 
eenmaal hebben aangediend:
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Drie strategische overwinningen voor kunstmatige intelligentie in HR.

Er zijn talloze manieren waarop een strategische HR ook iets zou kunnen hebben aan kunstmatige 
intelligentie. Digital startup adviser en voormalig HR-leider Anthony Onesto7 heeft een lijst opgesteld

1.        Uitdagingen op het spoor komen. Machine learning stelt een systeem in staat zelfs ongestructureerde 
gegevens zoals e-mails en agendanotities te analyseren en door via een vergelijking met eerdere 
ervaringen te waarschuwen voor problematische trends.

2.        Verborgen problemen op het spoor komen. Traditionele rapportage is bijna altijd slecht in het 
weergeven van de werkelijk gevoelens van werknemers of het herkennen van problematisch gedrag, 
zoals geïnstitutionaliseerde pesterijen. Sentiment-analyse kan laten zien wat de werkelijke stemming is.

3.        Gedrag voorspellen. Wanneer de systemen bijvoorbeeld eenmaal begrijpen wat het verband is tussen 
de verschillende soorten input en het afnemende engagement, of waarom een bepaalde set 
vaardigheden ineens een grotere marktwaarde krijgt, kan HR stappen ondernemen om potentiële 
problemen van het verloop van het personeelbestand te voorkomen.

Stroomlijnen, mogelijk maken, toegevoegde waarde leveren.

HR in de eenentwingste eeuw is erop gericht personeel en managers te verlossen van bepaalde taken, zodat 
ze hun aandacht kunnen richten op waar de grootste toegevoegde waarde kan worden verkregen. Daarom is 
de eerste opgave van een HR-transformatie te zorgen dat het leven eenvoudiger wordt.

Een goed voorbeeld daarvan vinden we bij Standard Life. Dit Britse bankenconsortium begon in 2012 met een 
HR-transformatie. Chief Operating Officer Sandy Begbie benadrukte dat de nieuwe HR niet aan oude 
praktijken moest vasthouden, maar moest meewerken aan de grote aanpassing van het bedrijf. Moderne 
systemen zijn al ingericht aan de hand van best practices, zo stelde hij.

Manager kunnen nu direct tijdens een beoordeling de salaris- en bonusgeschiedenis, het prestatieoverzicht, 
eerdere beoordelingen, ontwikkelingsplannen en informatie over het vertrekrisico van werknemers erbij 
nemen. In plaats van een systeem te beheren op zoek naar informatie, sturen ze nu mensen aan.

En het slechte nieuws? Een belangrijk rol voor HR is aan het verdwijnen. Daar staat tegenover dat 
HR-technologie nu een gesprek mogelijk maakt waar zowel manager als werknemers dringend behoefte aan 
hebben. Het betekent een cultuurverandering van paternalisme naar een relatie tussen werknemers en 
managers op basis van een gesprek tussen volwassenen.

8 Artificial Intelligence (AI) will change the face of Human Resources, LinkedIn, July 2015 
 linkedin.com/pulse/artificial-intelligence-ai-change-face-human-resources-anthony-onesto
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PR VOOR HR: WAAROM 
COMMUNICATIE DE SLEUTEL TOT 
TRANSFORMATIE IS
De zakelijke leiding overtuigen.
De HR-transformatie is zinloos wanneer de lijnmanagers op de werkvloer en de werknemer niet van het nut zijn 
overtuigd. En uiteraard is het ook van belang dat de directie meedoet. Als die niet inziet wat de mogelijke 
gevolgen en de voordelen kunnen zijn, zou de transformatie wel eens heel kort kunnen duren.

Communicatiehandleiding voor HR.

Welke boodschap geven we de directie, het management en de werknemers mee over de manier waarop 
menselijk kapitaal van invloed is op het bedrijf:

•        Het ontwerp van nieuwe systemen

•        De implementatie van nieuwe systemen

•        De promotie van nieuwe systemen

Vervolgens heeft HR vijf belangrijk elementen nodig om de doorlopende communicatie ook werkelijk effectief te 
laten zijn: 

•        Inzichten voor het management. Het ultieme bewijs van de waarde van HR: informatie, analyses en 
adviezen die bepalend zijn bij de besluitvorming en die in verband gebracht kunnen worden met het creëren 
van toegevoegde waarde.

•        De mogelijkheid om talent te verdelen in duidelijk gedefinieerde groepen aan de hand van vaardigheden, 
ervaring en voorkeuren. Dat betekent dat u mededelingen en services preciezer kunt richten op de juiste 
personen, dat u groepen beter kunt aansturen in kwesties als de planning van eventuele opvolging, 
bijvoorbeeld.

•        Een kader voor het succesvol syndiceren en distribueren van content op maat, afgestemd op de behoeften 
en belangen van individuele groepen professionals. HR doet proactieve aanbevelingen.

•        Hulpmiddelen voor het bewaken van de effectiviteit van de communicatie met werknemers en mogelijke 
kandidaten.

•        Processen voor het doorvoeren van onafgebroken verbeteringen in de dagelijkse praktijk van de HR-service.

Een actieplan in drie stappen.

De beste ideeën van het marketingteam pikken (die hebben ze ongetwijfeld zelf ook weer van iemand afgekeken!) 
is zo gebeurd. Met deze drie stappen wordt dat nog eenvoudiger:

1.       Zorg dat u de zakelijke voordelen goed kunt uitleggen. Als u daar in slaagt, zullen mensen verder zonder veel 
moeite te overtuigen zijn. Laat managers bijvoorbeeld eens zien hoe digitale marketingtechnieken aan het 
licht brengen welke mensen het best presteren, zodat zij kunnen worden ingezet waar de sterkste groei 
optreedt.

2.       Werk nauw samen met marketing. Zorg dat u ervaren en creatieve marketingmedewerkers zover krijgt dat 
ze een tijdlang meedraaien op de HR-afdeling. Neem geen genoeg met alleen jongste bedienden van de 
marketingafdeling die bij u stage komen lopen.

3.       Maak gebruik van nieuwe technologieën. Een voorbeeld (maar er zijn er vele): De Oracle Cloud social 
sourcing solution is een uitstekend mechanisme voor de bevordering van carrièremogelijkheden. Kandidaten 
kunnen met één klik solliciteren op een vacature of deze posten in sociale netwerken, waarbij de reacties 
automatisch worden herleid tot de poster.

 

Weet de nieuwe HR te verkopen.

Mensen mogelijkheden bieden was het belangrijkste aspect van BT's HR-transformatie, aldus Daryl Szebesta, 
voormalig CIO van de 150.000 medewerkers tellende Britse telecommunicatiegigant en inmiddels vicepresident 
Cloud Transformation bij Oracle. Op een dergelijke schaal is het van groot belang hoe HR-systemen en -processen 
worden gepresenteerd aan de werknemers.

Zo maakt cloud-technologie bijvoorbeeld een grootschalige flexibiliteit mogelijk. Szebesta benadrukt echter dat 
een extra nadruk op de gegevensbescherming precies datgene was wat het vertrouwen van de werknemers wist 
te winnen. Zo maakt BT bijvoorbeeld gebruik van end-to-end encryptie in haar op de cloud gebaseerde 
HCM-systeem.

Daarnaast lieten werknemers zich ook overtuigen door een modern ogend, intuïtief ontwerp dat 
hen een gevoel van betrokkenheid gaf. Engagement leidt tot motivatie en tempo, legt Szebesta uit. 
Het gaat erom de klantervaring in te bedden [in de HR-voorzieningen].

5.
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1. Denk eens na over transformatie.

• Ontwerp uw HR-activiteiten aan de hand van een maturity model. Dat is uw GPS tijdens de 
transformatie.

• Erken dat zelfs als u nu nog geen problemen ondervindt, interne en externe krachten wel om 
verandering vragen.

• Accepteer dat er geen snelle oplossingen bestaan.

• Kies voor een visie op HR die werkelijk toegevoegde waarde oplevert.

2. Word iemand die veranderingen mogelijk maakt.

• Ontwerp uw HR aan de hand van de vier kwadranten van het model van Ulrich.

• Som de concrete resultaten op die u voor het bedrijf zou kunnen bereiken door de middelen van HR 
strategisch in te zetten.

• Beantwoord Ulrichs vier vragen alvorens u een transformatieplan kunt ontwerpen.

3. Kom meer te weten over het bedrijf.

• Zorg dat u een betere HR-zakenpartner wordt en dat u uw missie duidelijk formuleert.

• Ontwikkel betere mogelijkheden voor gegevensverzameling en -analyse. Het bedrijf verwacht dit van u, 
en het biedt zicht op wat er werkelijk gebeurt.

• Laat de trendy projecten voor wat ze zijn. Werk in plaats daarvan bottom-up: eenvoudigere, duidelijkere 
hulpmiddelen voor HR en de zakelijke kant van het bedrijf zullen die twee dichter bij elkaar brengen.

4. Zorg voor efficiënte automatisering.

• Automatiseer handmatige processen met behulp van de cloud en mobiele toepassingen. Dat levert 
overtuigende resultaten op.

• Slimme HR-afdelingen weten al hoe ze de vrijgekomen middelen voortaan kunnen inzetten op 
waardevollere projecten.

• Ga niet achterover zitten: De kunstmatige intelligentie komt eraan. Zorg dat u de baas blijft en niet het 
slachtoffer wordt. Ga op zoek naar slimme, voorspellende systemen die zorgen dat het bedrijf steeds 
voorop loopt.

5. Zorg voor betere communicatie.

• Overweeg hoe u een nieuwe benadering al in de ontwerpfase kunt aanprijzen bij de zakelijke leiding.

• Werk samen met marketing om een strategie voor messaging en overige communicatie te ontwerpen.

• Zorg voor duidelijke feedbackmogelijkheden over de veranderingen en dat er mechanismen zijn om hier 
vervolgens ook naar te handelen.
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WELKE VAN DE VOLGENDE DINGEN MOET U DOEN? 
UW ACTIEPUNTEN:

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


