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Handleiding voor de lezers
Dit boek is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de voordelen van datagedreven HR-beleid en het toepassen van data-analyse in de eigen organisatie en
HR-praktijk en alles wat daar aan gerelateerd is. Die voordelen zijn er voor alle typen
organisaties, voor bedrijven, instellingen en overheden. Het boek richt zich op
HR-managers en HR-directeuren (die inzicht willen krijgen in het onderwerp en
willen weten hoe zij het in de organisatie kunnen gebruiken), op HR-businesspartners (die hun kennis en instrumentarium willen uitbreiden en op gelijke voet met
HR-analisten willen kunnen samenwerken), op HR-analisten (en degenen die zich
voorbereiden op deze rol) die de methoden en technieken van data-analyse voor HR
in de vingers willen krijgen, en op HR-consultants, businessanalisten, controllers
en lijnmanagers die zich willen verdiepen in het onderwerp en gebruik willen gaan
maken van de mogelijkheden die het biedt bij het uitoefenen van hun werk.
Op het terrein van HR-analytics komt de kennis samen van een aantal disciplines
en vakgebieden, waaronder HR-management, arbeids- en organisatiepsychologie,
ICT, statistiek, data-analyse, marketing, planning en strategie. We illustreren dit
aan de hand van vele voorbeelden. Afhankelijk van de interesse, de kennisbehoefte,
de functie, de rol en de achtergrond van de lezer zullen bepaalde hoofdstukken
bruikbaarder en relevanter zijn dan andere. Sommige kunnen afhankelijk van de
voorkennis en de ervaring van de lezer in eerste instantie worden overgeslagen en
op een later moment worden gelezen. Andere onderdelen zijn onmisbaar om een
goed beeld te krijgen van de essentie van de methodiek en de techniek. Om deze
selectie vooraf gemakkelijker te maken, geven we hieronder een indicatie van de
inhoud van de verschillende onderdelen van dit boek met daaronder een leeswijzer
per functie/rol.

Deel I – Introductie
Wat is HR-analytics en hoe past dit in de bestaande HR-praktijk?
Deel I beschrijft in drie hoofdstukken wat we onder HR-analytics verstaan, hoe
datagedreven HR-beleid de besluitvorming verbetert, hoe het voortbouwt op
bestaande methoden om HR meetbaar en planbaar te maken en de huidige HRpraktijk structureel kan versterken.
Hoofdstuk 1 gaat in de ontwikkeling die het onderwerp data-analyse sinds de jaren
tachtig van de vorige eeuw heeft doorgemaakt, hoe dit vanaf 2005 ook steeds vaker
Handleiding voor de lezers
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is toegepast voor het verbeteren van HR-instrumenten en -processen en de mogelijkheden die de opkomst van big-datamethoden en moderne communicatietechnologie
bieden. Hoofdstuk 2 behandelt de vraag waarom HR gebruik zou maken van
analytics en datagedreven besluitvorming. Dit hoofdstuk gaat dieper in op de
tekortkomingen en nadelen van de traditionele manier van besluiten nemen, die
vooral gebaseerd is op kennis, ervaring en persoonlijke oordelen. Hierin besteden
we onder meer aandacht aan nieuwe psychologische inzichten die licht werpen op
de (irrationele) manier waarop mensen keuzes en afwegingen maken. Hoofdstuk 3
gaat nader in op het meetbaar maken van HR, de methoden die hiervoor sinds de
jaren zestig van de vorige eeuw zijn ontwikkeld en welke mogelijkheden data-analyse en voorspellende modellen hier aan toevoegen. In dit hoofdstuk behandelen we
HR-analytics als onderdeel van business intelligence en introduceren we de datagedreven HR-beleidscyclus. Die bestaat uit acht stappen, waarvan HR-analytics een
onderdeel is.

Deel II – Methodiek
Hoe worden elk van de acht stappen uit het HR-analyticsproject
uitgevoerd?
Deel II beschrijft vervolgens in acht hoofdstukken hoe je de acht stappen uit de
datagedreven (HR-)beleidscyclus en alle bijbehorende (statistische) methoden en
technieken in de praktijk brengt. Dit deel is een stuk technischer dan de andere
twee. Het richt zich met name op de rol van de HR-analist en de HR-businesspartner. De hoofdstukken 4, 10 en 11 zijn in eerste instantie bedoeld voor de (rol van de)
HR-businesspartner. De hoofdstukken 5 en 9 richten zich op beide rollen. En de
hoofdstukken 6, 7 en 8 richten zich met name op de werkzaamheden van de
HR-analist. Achtereenvolgens gaan we in Deel II in op het definiëren van de juiste
businessvragen, hoe je deze kunt vertalen in een of meerdere analyticsvraagstukken, het verzamelen en prepareren van de daarvoor benodigde data, de verschillende
methoden van data-analyse en statistische bewerkingen, de vertaling van de
hiermee gevonden resultaten en conclusies in rapportages en geschikte visualisaties. Vervolgens komt aan de orde tot welke concrete HR-interventies, -processen,
-beleid en -strategie de gevonden inzichten kunnen leiden en hoe deze na implementatie kunnen worden gemonitord met behulp van ken- en stuurgetallen oftewel
KPI’s. Ook bij deze stap speelt visualisatie in de vorm van rapportages en het
inrichten van dashboards een belangrijke rol.

xvi
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Deel III – Implementatie
Het inrichten van een HR-analyticsfunctionaliteit op maat van
de organisatie
Deel III behandelt in drie hoofdstukken hoe het HR-management de methodiek van
HR-analytics en de datagedreven HR-beleidscyclus kan organiseren en implementeren. hoofdstuk 12 behandelt welke competenties en ICT-faciliteiten je daarvoor
nodig hebt, hoe je data zorgvuldig beheert en wat er nodig is om de HR-analyticsfunctionaliteit verder uit te bouwen op verschillende niveaus. En hoe het niveau
wordt afgestemd op de behoefte en de ambities van de organisatie. In hoofdstuk 13
staan we uitgebreid stil bij de privacyregelgeving, hoe je HR-analytics volgens de
regels toepast en verstandig omgaat met het thema privacy. Dit krijgt in de samenleving veel aandacht en organisaties moeten rekening houden met eventuele gevoeligheden hierover binnen (en buiten) de organisatie. Dit hoofdstuk legt uit hoe
persoonsgegevens ten behoeve van HR-analytics zonder problemen kunnen worden
verwerkt. Om het boek compleet te maken bieden we ten slotte in hoofdstuk 14 een
checklist om te inventariseren op welk niveau de organisatie zich bevindt en wat er
nodig is om te beginnen met het eerste HR-analyticsproject.

Leeswijzer
In de onderstaande tabel geven we een handvat voor de lezer om te beoordelen van
welke hoofdstukken hij of zij minimaal kennis zou moeten nemen in het kader van
zijn of haar functie of rol in de organisatie. Dit is uiteraard vrijblijvend en dient
louter als richtsnoer.
Aanbevolen hoofdstukken per functie/rol in de organisatie:

Onderdeel

Deel I

Deel II

Deel III

H1, 2, 3

(H4)

H12, 13, 14

HR-manager/HR-businesspartner H1, 2, 3

H4, 5, 9, 10, 11

H12, 13, 14

HR-analist

-

H4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

-

HR-analyticsmanager

H1, 2, 3

H4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

H12, 13, 14

Algemeen manager

H1, 2, 3

H4, 5, 9, 10, 11

-

Businessanalist

H1, 2, 3

H4, 5, 9, 10, 11

-

Controller

H1, 2, 3

H4, 5, 9, 10, 11

-

Functie/rol
HR-directie
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We hebben zo veel mogelijk geprobeerd om de besproken modellen, methoden en
technieken van voorbeelden en illustraties te voorzien. Deze zijn vaak gebaseerd op
bestaand materiaal waarvan we aangepaste versies hebben gemaakt om ze beter te
laten aansluiten bij de inhoud van dit boek. We vermelden in alle gevallen de
oorspronkelijke vindplaatsen en bronnen.
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