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I N T R O D U C T I E

De termen “Big Data”, “Data Science”, en “HR

Analytics” zijn tegenwoordig in het bedrijfsleven

niet te missen. In 2011 beschrijft McKinsey & Co

“Big Data” als the next big thing als het gaat om

innovatie, concurrentie en productiviteit (Manyika

et al., 2011). Maar hoe pas je big data toe in HR?

Mensen zijn immers uniek en onvoorspelbaar en

kunnen niet gekwantificeerd worden, toch?

HET  IS  TREND ING!  ER  IS  VANU I T  HR-

PROFESS IONALS  EEN  SCHREEUWENDE

VRAAG NAAR  DATA-ANALYSE :  B IG  DATA

ZAL  HEN  HELPEN  OM

PERSONEELSVERLOOP TERUG TE

DR INGEN ,     OM H IGH  PERFORMERS  TE

KUNNEN  WERVEN  EN  SELECTEREN  EN  OM

HET  SUCCES VAN  DE  ORGAN ISAT IE  TE

KUNNEN  VOORSPELLEN .     WE  Z IEN

TOENEMENDE  BELANGSTELL ING VOOR

HR-ANALYT ICS/DATA  ANALYSE

VANDAAG DE  DAG,  EN  DAT  IS  EEN  VAN

DE  BESTE  ONTWIKKEL INGEN    OP  HET

GEB IED  VAN  HR .     I T - LEVERANCIERS

INTEGREREN  APPS  EN  DATA  ZODAT  MEN

MEER  KAN  B IEDEN  DAN  STAT ISCHE

RAPPORTAGES  WAARMEE  Z I J  EEN  BAS IS

B IEDEN  VOOR DATA-GESTUURDE

BESLU I TVORMING.

Maar wat is Big Data eigenlijk? Big Data is een

groot volume aan informatie die relatief snel

verkregen kan worden met een grote

verscheidenheid aan soorten en bronnen. Deze Big

Data vereisen een nieuwe vorm van verwerking ten

opzichte van traditionele informatiebestanden,

maar leiden tot verbeterde besluitvorming, meer

inzichten en maken daarmee procesoptimalisatie

mogelijk.

Met andere woorden: We hebben nieuwe

tools en technologie nodig, want big data

is te groot, te snel en te ongestructureerd

om te verwerken met traditionele

technieken.

 

En het gaat dan natuurlijk niet om slechts

het opslaan en beheren van big data; Als je

iets met de gegevens doet wordt het

interessant vanuit HR- en zakelijk

perspectief (Fairhurst, 2014)
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Analytics in HRM bestaat al tientallen jaren. De

eerste vermelding van metingen in menselijke

kapitaal kan bijvoorbeeld worden teruggevoerd

naar de vroege jaren 1900 (Kaufman, 2014). De

volgende vermeldingen van grote impact kwamen

van het eerste boek over ‘Hoe Human Resources

Management te meten’ door een pionier in het

moderne tijdperk van HRM-meting, Jac Fitz-enz,

die in 1984 werd gepubliceerd. Wat is HR-

analyse? Bassi (2011) concludeert dat 'HR

Analytics een op feiten gebaseerde benadering

is voor het nemen van betere beslissingen aan de

mensenkant van het bedrijf; het bestaat uit een

scala aan tools en technologieën, variërend van

eenvoudige rapportage van HR-statistieken tot

voorspellende modellen '(p.16). Met andere

woorden, het is een gegevensgestuurde aanpak

met als doel betere beslissingen te nemen aan de

menselijke kant van het bedrijf.

 

Over het algemeen doorlopen organisaties een

aantal fasen bij het ontwikkelen van hun

analytische capaciteiten (Fairhurst, 2014), zie het

figuur hiernaast.
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De eerste fase is standaardrapportage,

bijvoorbeeld, hoeveel mensen hebben we in

dienst, op welke afdelingen, wat is

personeelsverloop etc. De tweede fase bestaat

uit op maat gemaakte beschrijvende of

eenvoudige analyses zoals 'als de omzet hoog is,

in welke afdelingen of teams?'. De volgende fase

is vervolgens om te onderzoeken of dit te wijten

is aan slecht management of het soort banen

waarin mensen werkzaam zijn. De vierde fase

kijkt vooruit en probeert voorspellende analyses

te betrekken door een statistisch model te

bouwen dat laat zien welke mensen in de

organisatie lopen het risico te vertrekken. De

laatste fase is om dit model rechtstreeks te

integreren in besluitvormingsprocessen, zoals het

al dan niet in dienst nemen van iemand.
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U I T D A G I N G E N
Meer en meer bedrijven leveren tegenwoordig

inspanningen en ondernemen actie om

gegevens over HR-kwesties te verzamelen. De

grootste uitdaging om het beste uit data

(groot of anderszins) en analytics te halen,

begint echter met het vermogen van de

organisatie (en de mensen daarin) om het

bedrijf voldoende te begrijpen om de te

beantwoorden vragen te conceptualiseren en

te verwoorden. Vervolgens vereist het dat er

enerzijds processen en technologieën

bestaan om deze gegevens te verzamelen en

op te slaan en anderzijds dat de tools en

vaardigheden bestaan om deze gegevens te

analyseren. Ten slotte is het van essentieel

belang dat de resultaten van de analyses op

een duidelijke en bruikbare manier aan het

bedrijf worden gecommuniceerd. (Fairhurst

2014). Kortom, om HR Analytics succesvol te

maken in de organisatie zijn een aantal

vaardigheden absoluut noodzakelijk:

 

Zakelijk Begrip:  Zakelijke problemen

vertalen naar vragen over

gegevensanalyse;

Data Vaardigheden: Gegevens

verzamelen, structureren, opslaan en

manipuleren;

Eenvoudige Analyses: standaard

analyse van de gegevens met behulp

van eenvoudige vragen en tabellen;

Gevorderde Analyses: Analyse met

behulp van machine learning en

geavanceerde statistieken;

Communicatie: De resultaten op een

duidelijke en aantrekkelijke manier aan

het bedrijf presenteren.  

 

Deze stappen of vaardigheden zijn

absoluut niet uniek voor het HR-veld, maar

ze zijn behoorlijk uitdagend voor een

zakelijke functie die niet datagedreven is.

In veel gevallen moet de HR-afdeling zich

in sommige of al deze gebieden nog

ontwikkelen.

D E  E E Z Z E R  W A Y
Hoewel we niet doen alsof we een perfecte HR Analytics-

module hebben of dat we het allemaal hebben uitgezocht,

helpen we onze klanten echter wel hun weg te vinden in dit

doolhof. Met behulp van onze tool bieden we klanten

analyses in fase 1 en 2 (standaard en eenvoudige analyses)

en meer op maat gemaakte analyses in fase 3 (complexe

en statistische analyses) over de onderwerpen van het

evalueren en ontwikkelen van personeel. Pas als een

organisatie voldoende (big) data heeft verzameld, kunnen

we beginnen met het aanbieden van voorspellende

analyses. Een voorbeeld hiervan is de mogelijkheid om

werknemers te identificeren die eerder ontslag nemen dan

anderen, of om de werknemers te identificeren die het

meest waarschijnlijk slagen op management- of

directieniveau. De laatste fase is een interessante fase om

over na te denken, maar ook een waarmee bijna alle

organisaties worstelen. Of je nu de marketing-, verkoop-,

financiële, IT- of HR-afdeling bent, het is niet en zal nooit

eenvoudig zijn om voorspellende analyses te verwerken tot

geautomatiseerde besluitvorming.

WE HELPEN ONZE

KLANTEN HUN WEG

TE VINDEN IN HET

DOOLHOF VAN HR

ANALYTICS



C O N C L U S I
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Hoewel het geen eenvoudige stap is voor

sommige of veel HR-functies, heeft het

omarmen van een gegevensgestuurde

benadering van besluitvorming ongetwijfeld

het potentieel voor HR om meer waarde aan

het bedrijf toe te voegen en gezien te worden

(Fairhurst, 2014). Dus, zonder twijfel, zal het

beheersen van de wetenschap en kunst van HR-

analyse moeite kosten. Maar het zal ook leiden

tot een verhoging van de status van het beroep

door hen te helpen hun organisatie naar een

goede plek te leiden - de kruising tussen de

ontwikkeling van mensen en een meer

winstgevend en management (Bassi, 2011). Dit

betekent voor ons om dicht bij onze klanten te

blijven en hen te helpen samen deze sweet

spot te vinden door onze software naar hun

behoeften te blijven ontwikkelen.
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M E E R  I N F O R M A T I E
EeZZer faciliteert de ontwikkeling van medewerkers en organisaties

door middel van advies, interviewtraining en de voorbereiding en

implementatie van een online tool die de evaluatie en ontwikkeling van

medewerkers registreert en in lijn brengt met de organisatie.

Daarnaast begeleiden we onze klanten op het gebied van KPI

management en HR Analytics. Voor meer informatie over EeZZer en

waar we naar kijken: www.eezzer.com of e-mail ons op

info@eezzer.com

 

Volg ons ook op sociale media om op de hoogte te blijven van alle

ontwikkelingen.

http://www.eezzer.com/
https://www.facebook.com/eezzerbv
https://twitter.com/EeZZerBV
https://www.linkedin.com/company/eezzerbv/

