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Deel II – Aan de slag

Luister naar potentiële 

project sponsors1. De zeven krachten 

van de vraag2.
Ga op zoek naar potentiële project sponsors:
personen die steun verlenen voor een project.
Begin met de meest invloedrijke mensen aan wie
verantwoording is verschuldigd. Hoe meer
gesprekken, hoe groter de kans om goede projecten
te scheiden van werkelijk uitzonderlijke
projecten. Deze gesprekken helpen om ervoor te
zorgen dat informatie wordt verkregen die nodig is
om projecten te prioriteren.

Identificeer bij het interviewen van potentiële
project sponsors de drijfveren van de vraag in een
organisatie, deze zijn:
• Streven naar concurrentievoordeel. De vraag

naar workforce analytics komt van de algemene
aanvaarding dat als beslissingen empirisch
worden genomen (dat wil zeggen, gebaseerd op
data), betere resultaten zullen volgen.

• Verzoeken van bovenaf. Vraag naar workforce
analytics komt rechtstreeks van de top van de
organisatie.

• Bestuursrechtelijke voorschriften. De
toenemende belangstelling van leden van de raad
van bestuur om inzicht in talent in
organisaties te hebben, zorgt voor een vraag
van topmanagers naar robuuste analyses van HR.

• Behoefte aan operationele efficiëntie. De
enorme omvang van een organisatie zorgt voor de
noodzaak aan analyses.

• Druk om kosten te verlagen. Wanneer bedrijven
niet winstgevend zijn, is er een grotere
behoefte aan verandering. De directie zal de
CHRO vragen hoe HR kan bijdragen aan de
winstgevendheid van een organisatie of de
personeelskosten kan verlagen.

• Zorgen van humanistische aard. Analytics is
niet enkel inkomsten- of winstgericht, maar
komt ook voort uit de wens om een betere
werkplek te creëren voor werknemers of een meer
sociaal verantwoordelijke organisatie.

• HR analytics voor HR. Analytics-projecten gaan
over de efficiëntie van HR-processen of de
noodzaak om bepaalde HR-beleidsmaatregelen
beter af te stemmen met de algehele missie van
de organisatie.
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Overeenstemming over de 

scope van de analyse3.
Het is belangrijk dat de scope van de analyse
overeenkomt met de verwachtingen van de sponsors.
Onderhandeling van de scope is van vitaal belang
als de focus van de oorspronkelijke opdracht van
de analyse niet groot genoeg wordt geacht.

Het ontwikkelen van een 

visie en een missie4.
Beschrijf in een memorabele visie de gewenste toekomstige impact van uw rol op de organisatie. Beschrijf
in een gedenkwaardige missie uw doelstellingen en hoe u ze zult aanpakken. Gebruik de visie en missie om
de identiteit van uw rol te communiceren aan uw team en de rest van de organisatie en om uw projecten
prioriteit te geven.

Stakeholders en 

gespreksonderwerpen1.
Stakeholders zijn personen die geïnteresseerd of bezorgd in iets zijn. Workforce analytics stakeholders
zijn personen die een belang hebben in de activiteiten van de workforce analytics functie. Er moet
rekening worden gehouden met hun perspectieven en uw verstandhouding met hen gemanaged zodat u het
analyseteam naar een pad kan leiden tot succes. De verschillende stakeholders waarmee wordt samengewerkt,
vallen uiteen in drie algemene categorieën: degenen die u helpt, personen van wie u afhankelijk bent en
degenen van wie hun werkervaring zal veranderen als gevolg van uw analytische aanbevelingen. Aanbevolen
gespreksonderwerpen voor het betrekken van elke categorie en de onderwerpen die relevant zijn voor
specifieke stakeholderstypen:

Degenen die u 
helpt 

• Visies op analytische benadering van HR
• Organisatorische uitdagingen met een hoge

prioriteit

Topmensen

• Andere aanbevolen stakeholders
• Connecties met data-eigenaren en -experts

HR leiders

• Persoonsgegevens gekoppeld aan organisatorische 
uitdagingen met een hoge prioriteit

• Inzichten over de opvattingen en werkstijlen 
van stakeholders

Raad van bestuur

• Van belang zijnde HR-metrics
• Compliance kwesties en bestuurlijke 

verplichtingen

Personen waarvan 
afhankelijk 

• Visie en missie van analyseteam
• Projectdoelen
• Project sponsors
• Belang van de persoon voor het succes van het

project

Data-eigenaren

• Specifieke gegevensvereisten (velden, 
indelingen)

• Updateschema's van gegevens
• Blackout periodes en onbeschikbaarheid van 

gegevens

Technologie-eigenaren

• Aanbeveling aankoop van technologie
• Systeemonderhoud en upgradeschema's

Inhoudsdeskundigen

• Aanbevelingen van bruikbare gegevens
• Betrokkenheid bij het opstellen van hypotheses, 

het interpreteren van resultaten, het genereren 
van inzichten, aanbevelingen of het overbrengen 
van verhalen

• Toestemming voor doorlopende ondersteuning

Financiën

• Afstemming op metrics
• Verwacht rendement op investering (omvang en 

timing)
• Noodzakelijke investeringen

Juridische zaken

• Gegevensbeschermingsbeleid en 
voorzorgsmaatregelen

• Ethische data methoden

Vakbonden en ondernemingsraden

• Hoe medewerkers hiervan profiteren
• Hoe privacy wordt beschermd

Degenen die u 
beïnvloed

• Waarde van analytische benadering van HR
• Voordelen van workforce analytics projecten
• Verwachte voordelen van specifieke projecten
• Feedback over wat u verwacht te veranderen en

waarom

Werknemers

• Het belang van gegevensuitwisseling en 
onderhoud

• Het belang van het delen van uw zienswijze

Managers

• Leidraad hoe het beste uit te voeren
• Impactbeoordeling

Directieleden

• Persoonlijke opvattingen over uitdagingen en 
kernoorzaken

• Vergelijkbare ervaringen

Werk effectief  samen 

met stakeholders2.
Maak, realiseer en onderhoud een communicatieplan
om uw interacties met stakeholders te
structureren, inclusief kernboodschappen en
gespreksonderwerpen. Help stakeholders hun rollen
en verantwoordelijkheden te begrijpen en te
vervullen. Stakeholders moeten
verantwoordelijkheid nemen voor conclusies en
acties. Biedt stakeholders toegevoegde waarde:
maak ze succesvoller, bevestig hun bijdragen en
luister naar hun zorgen.

Plan het eind vanaf  

het begin3.
Bedenk en bespreek mogelijke analyseresultaten en
aanbevolen acties, evenals hoe u acties zult
evalueren die u implementeert.

REALISEER EEN QUICK WIN

Factoren om rekening mee te houden bij het selecteren 
van uw eerste workforce analytics project

Complexiteit-impact-

matrix1.
Het selecteren van uw eerste workforce analytics-project kan een moeilijke uitdaging zijn, maar als u een
systematische benadering kiest waarin zowel complexiteit als impact worden overwogen, zorgt u ervoor dat u
de meest geschikte keuzes maakt. Houd bij het beoordelen van de complexiteit van een project rekening met
de volgende factoren: politiek, vaardigheden, gegevens, technologie en implementatiegemak. Wanneer u de
verwachte impact van uw eerste project beoordeelt, bedenk dan dat het project voldoende rendement moet
opleveren. De voordelen moeten ook op de korte tot middellange termijn worden gerealiseerd en moeten een
hoger netto rendement bieden dan investeringen in andere workforce analyse-projecten. Classificeer uw
projecten en ga voor een Quick Win.
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Een Quick Win is een
project van lage tot
middelgrote complexiteit
met matige tot grote
impact. Kortom, dit
project is er één waarvan
u zeker weet dat u het
binnen een redelijke tijd
en met tastbare resultaten
kunt opleveren.

Een Big Bet is een project
met een hoge complexiteit
dat naar verwachting grote
impact zal hebben.

Een Trivial Endeavor heeft
een lage tot gemiddelde
complexiteit en een lage
tot middelgrote impact.
Vermijd projecten met een
lagere verwachte impact in
de vroege fasen van de
ontwikkeling van een
analysefunctie.

Een Pet Project is te
complex voor de impact die
het oplevert. Deze
projecten zijn meer
afgestemd op persoonlijke
interesses dan wat het
bedrijf vereist.
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