
OMARM DE 
TECHNOLOGIE! 

F A M I L Y  T R A V E L  N E W S L E T T E R

KOPPELING TECHNOLOGIE EN HR  
BIEDT GROTE VOORDELEN 

DEZE  WHITEPAPER  I S  TOT  STAND  GEKOMEN  NAAR  AANLE ID ING  VAN  EEN  SUMMIT  

OVER  HR  &  TECHNOLOGIE ,  GEORGANISEERD  DOOR  I T ’SALLABOUTHR  &  

HRCOMMUNITY .    

Traditionele HR-processen en de gebruikte 

technologieën beginnen aan alle kanten te wringen 

en passen niet meer in het huidige, digitale tijdperk.  

Ook veranderen de verwachtingen die medewerkers 

en leidinggevenden van HR hebben. De inzet van 

HRtech is niet meer weg te denken en dient dan ook 

te worden omarmd. 

In de komende jaren is ook in HR eigenlijk niets 

meer hetzelfde. De hoogste tijd om in de HR- 

branche een technologieslag te gaan maken. Om 

een inventarisatie te maken waar HRtech op dit 

moment staat en te kijken waartoe het leidt, 

organiseerden It’sallaboutHR en HRcommunity op 

het hoofdkantoor van AFAS Software een summit 

met aan tafel een vijftal HR-specialisten. 

Staan we aan de vooravond van een van de grootste 

technologische revoluties? Wat kan blockchain 

betekenen voor HR? Is big data relevant voor de 

sector of juist niet? Krijgen we straks een grotendeels 

gerobotiseerde organisatie? En hoe disruptief of juist 

welkom is technologie in HR? 

  

De Digitale Transformatie is in volle gang. Toch zijn 

er veel vraagstukken omtrent technologie, nieuwe 

systemen en processen waar HR vooralsnog mee 

rondloopt. En dat is nu juist niet meer nodig. Want 

de oplossingen voor veel van deze vragen zijn al 

lang voorhanden. Maar dan moet HR wel openstaan 

voor de veranderingen en mogelijkheden die deze 

nieuwe technologieën te bieden hebben. Want als 

HR niet oppast, voldoen de oplossingen die worden 

geboden vanuit het werkveld op zeer korte termijn 

niet meer aan de verwachtingen van de 

medewerkers. Terwijl die oplossingen er wel degelijk 

zijn. 

We weten tenslotte dat innovaties elkaar in razend 

tempo opvolgen en dat de impact op mensen, hoe 

ze samenwerken en zich organiseren merk- en 

voelbaar is. HR is bij uitstek een branche om 

ontwikkelingen als blockchain, IoT (Internet of 

Things), kunstmatige of artificiële intelligentie en 

big data te interpreteren, te ‘zeven’, te analyseren en 

toe te passen.  



Paul Jansen, professor Industrial Psychology aan de 

VU Amsterdam: ‘Daarmee kan het uitwisselen van 

medische gegevens letterlijk levens redden. Maar 

medische gegevens moeten uiteraard niet voor 

iedereen toegankelijk zijn.’ Hiermee wordt ook 

meteen de uitdaging wat betreft privacy duidelijk. 

Iets waar HR ook mee te maken zal krijgen. Het is 

een gevoelig onderwerp, want niemand wil dat 

gegevens op straat komen te liggen. Bij blockchain is 

juist alles versleuteld zodat daarmee ook op het 

gebied van privacy een oplossing geboden wordt. 

De blockchain-trein lijkt niet te stoppen. Aangezien 

de mens de laatste jaren steeds vaker versteld heeft 

gestaan over de snelheid van de

technologieontwikkelingen, heeft het er alle schijn

van dat blockchain sneller dan verwacht in de 

maatschappij een steeds voornamere rol zal gaan 

innemen. 

Dat zal, ondanks dat de technologie nog in de 

kinderschoenen staat, ook het geval zijn in de wereld 

van HR. De deelnemers aan de summit ‘HR en 

technologie’, experts in de sector, kunnen daar

vooralsnog geen eensluidend antwoord op geven. 

Maar dat er op korte en middellange termijn grote 

veranderingen op til zijn, staat buiten kijf. 

LEVENS REDDEN

BLOCKCHAIN EN HR 
Verbinden , koppelen , connecten . Zonder 

inmenging van instituten als de bank , de notaris 

of de overheid . Blockchain gaat volgens Paul 

Bessems een revolutie veroorzaken in de zakelijke 

wereld en dus ook in HR . De blockchain- 

consultant ziet een nieuw concept dat in staat is 

de zogeheten trust sector te organiseren zonder 

de complexiteit te vergroten . 

De revolutionaire technologie , waarvan de bitcoin 

een voorbeeld is , dringt steeds meer door in HR . 

Blockchain is een gedecentraliseerd , zelfwerkend , 

wereldwijd betalingsnetwerk bestaande uit 

‘onhackbare ’ versleutelingssystemen en speciaal 

ontwikkelde wiskundige algoritmes . Bessems 

herinnert mensen er op HRzone aan dat het niet 

eens zo lang geleden is dat HR zich de vraag 

stelde of de branche wel of niet op internet 

moest . Dat proces voltrok zich in de jaren 

negentig , waarbij serieus werd getwijfeld aan het 

nut om een handboek en opleidingsaanbod op 

intranet te plaatsen . Voor de komende jaren geldt 

dat HR-professionals een nieuwe vraag moeten 

beantwoorden : ‘Moeten we wel of niet toewerken 

naar een blockchain organisatie?’ 

Zeker is dat blockchain op financieel gebied nu al 

heel wat teweegbrengt, maar het systeem kent ook 

vele andere exploitatiemogelijkheden. Denk bij HR- 

toepassingen aan bijvoorbeeld validering van 

diploma’s, vaststellen van identiteit, 

arbeidscontracten opstellen, payrolling, belasting, 

toeslagen, boekhouding. Werkzaamheden die nu nog 

(te) veel tijd kosten kunnen met blockchain veel 

efficiënter worden uitgevoerd. 

De zorg is een branche waar blockchain de manier 

van werken wezenlijk kan veranderen. Blockchain kan 

medische informatie over patiënten op een veilige 

manier heel eenvoudig samenbrengen. Zijn 

verschillende medische gegevens nu nog verspreid bij 

verzekeraar, ziekenhuis en huisarts, via blockchain kan 

die informatie toegankelijk worden voor alle 

zorgverleners die informatie nodig hebben. 

M E G A T R E N D

Het World Economic Forum betitelt in het rapport 

‘Deep shift, Technology Tipping Points and Societal 

Impact, september 2015’ blockchain als een van de 

megatrends in de westerse wereld. De trust sector, 

waartoe onder meer accountants, juristen, bankiers en 

HR-professionals worden gerekend, bestrijkt zo’n vijftig 

procent van het totaal. De blockchain-organisatie zal 

de werkzaamheden met name in die sector drastisch 

veranderen, de productiviteit verhogen, de privacy 

beschermen en decentralisatie en democratische 

processen verbeteren.  

I N G E W I K K E L D  C O N C E P T

Bessems geeft toe dat de blockchain-organisatie een 

ingewikkeld concept is. Je moet weten waar en hoe 

je blockchain in HR precies gaat inzetten. HR moet 

blockchainmodellen gebruiken om ervoor te zorgen 

dat technologie, mens en productiviteit een vlucht 

kunnen nemen. 

Gaan we wel of niet aan de slag met blockchain? 

Staan we aan de vooravond van een van de grootste 

technologische revoluties?  

http://www.hrzone.nl/technologie/technologie-artikelen/entry/podcast-blockchain-organiseren-dankzij-blockchain-wordt-vertrouwen-geprogrammeerd
https://www.weforum.org/reports/deep-shift-technology-tipping-points-and-societal-impact


Bij kunstmatige of artificiële intelligentie wordt 

getracht de menselijke manier van denken en 

handelen na te laten bootsen door 

computerprogramma’s. Het doel is kenmerken van 

menselijke intelligentie aan te brengen in 

computersystemen, zoals leren, redeneren, taal 

begrijpen en het vermogen om problemen op te 

lossen. De grootste obstakels hierbij zijn creatief 

denken en studie. 

K U N S T M A T I G E  
I N T E L L I G E N T I E  E N  H R

INTERNET OF THINGS 

& HR 
Wat geldt voor blockchain , geldt evenzeer voor 

Internet of Things of kortweg IoT : verbinden , 

koppelen , connecten . Statische businessmodellen , 

waarin diagrammen en businessplannen aan ten 

grondslag liggen , werken niet wanneer je beschikt 

over oneindige manieren om bedrijf , consument 

en dienst met elkaar te verbinden . Er moet meer 

worden gedacht in termen als een dynamisch 

ecosysteem als het gaat om connected producten 

en diensten (Jennifer Fraser , director of design 

Macadamian). 

C U S T O M E R  J O U R N E Y

Businessmodellen zijn gericht op het creëren en 

behouden van waarde. Tegenwoordig gebruikt men de 

term customer journey (‘klantreis’) methode. Hierbij 

worden alle digitale meetpunten in kaart gebracht om 

op die wijze via online en offline kanalen verkregen 

data het gedrag van klanten inzichtelijk te maken en – 

in de commerciële wereld - te beïnvloeden. Een 

soortgelijke transitie is ook aan de gang in de wereld 

van HR. 

Het internet der dingen (IoT) is de trend van het 

samenkomen van de virtuele wereld met de werkelijke 

wereld, doordat objecten uit de werkelijke wereld 

worden verbonden met het internet. Bij objecten 

wordt gesproken over machines, apparaten en 

producten (Wikipedia). De medewerker heeft allerlei 

apparaten (smartphone, smartwatch, tablet, laptop, 

enz.) bij zich die verbonden zijn met internet. 

Als leidinggevende kun je de medewerker dus volgen, 

waarschuwen of bijvoorbeeld diens 

werkomstandigheden verbeteren. Hoe ga je om met 

door de organisatie verstrekte apparaten aan 

medewerkers, die gegevens automatisch met internet 

uitwisselen? En wat doe je met privé-apparatuur die 

voor het werk gebruikt worden en gegevens kunnen 

uitwisselen met derden en buiten jouw organisatie 

om? 

D I S R U P T I E V E
O N T W I K K E L I N G E N  
Aanpassingsvermogen wint aan belangrijkheid als het 

gaat om leiderschap. Een leidinggevende dient flexibel en 

snel in te spelen op disruptieve ontwikkelingen op het 

gebied van technologie. Een modern HR-systeem is 

beschikbaar via internet. Daardoor kan het ook onderdeel 

gaan uitmaken van IoT, een vervolgstap met grote 

mogelijkheden. Maar inbreuk op privacy ligt op de loer en 

dat zal discussies opleveren met de medewerkers. Met IoT 

moet dus voorzichtig worden omgesprongen, maar de 

mogelijkheden lijken onbegrensd.  

M A C H I N E  L E A R N I N G

In HR-processen houden sommige HR-professionals

al rekening met ontwikkelingen als kunstmatige

intelligentie (KI) en robotisering. Hier en daar wordt

technologie al ingezet bij HR-processen. Een

lookalike van Siri, de verbale vraagbaak van Apple,

wordt bij enkele bedrijven ingezet en kan

bijvoorbeeld vragen van medewerkers over

secundaire voorwaarden beantwoorden. KI maakt

hier gebruik van ‘machine learning’ en algoritmen

om antwoord te geven op vragen en te leren van de

feedback die wordt verkregen (‘How machine

learning is changing recruiting’, Shelly Cramer). 

Er is in een bepaalde organisatie een

kandidatenwerfsysteem opgezet dat gebruik maakt

van KI en waarbij kandidaten worden geselecteerd

uit een samengestelde pool, die voldoen aan alle

eisen. Chatbots voeren bij andere bedrijven, vooral in

Azië, vraaggesprekken met potentiële kandidaten

zonder menselijke tussenkomst. Er wordt gewerkt

aan HR-technologie op basis van KI om werk beter

te verdelen onder medewerkers. Men heeft berekend

dat het systeem voor acht procent betere efficiëntie

gaat zorgen, omdat het geen voorgeprogrammeerde

instructies heeft. Alle denkbare fluctuaties worden

meegenomen. Daarmee gaat het systeem op basis

van KI ook nog eens slimmer om. 

 

http://www.macadamian.com/2016/06/02/how-the-internet-of-things-changes-business-models/
https://talentculture.com/how-machine-learning-is-changing-recruiting/


Een algemeen aanvaarde definitie voor big data is 

overigens nog niet gevonden en dat werkt verwarring 

in de hand. Bij big data gaat het om hoeveelheid, 

snelheid, diversiteit, variatie, kwaliteit en 

complexiteit van digitale gegevens. Als aan minimaal 

twee van deze factoren wordt voldaan, spreek je van 

big data. Door het nauwkeurig inzetten van big data 

is ook een versterkte focus op de mens mogelijk. Hoe 

is de betrokkenheid van de werknemer, welke 

cultuur werkt op de werkvloer het beste, hoe 

verbeter ik het welzijn van de werknemer en wat 

voor invloed heeft dat op de productiviteit? Komt de 

privacy van mensen niet op straat te liggen? 

Mygell Isselt (https://www.itsallabout.nl/): ‘Overal ligt 

data aan ten grondslag. Er zijn ook op de werkvloer 

heel veel sensoren aanwezig. Tot hoever kun je 

“inbreken” in het persoonlijke leven van mensen door 

technologie toe te passen? Waar ligt de grens en wie 

trekt hem? Wie bewaakt de privacy en wie bewaakt 

de gegevens zodat ze niet openbaar worden als dat 

niet de bedoeling is? Als dat met mensen te maken 

heeft, gaat het zeker op dit gebied om vertrouwen. 

Bij het inzetten van technologie, zoals big data,  gaat 

het om het bewaken van de bedrijfscultuur en ik 

vind dat proces heel erg bij HR horen.’ 

V E R S T E R K T E  F O C U S

M E N S E N W E R K  

Kunstmatige intelligentie kent echter ook zijn 

beperkingen . Algoritmen moeten door het 

gebruik ervan evolueren , maar hebben de neiging 

menselijke voorkeuren over te nemen . Een recent 

voorbeeld daarvan is robot Tay , die moest leren 

communiceren door tweets . Binnen een dag 

begon de robot de meest verschrikkelijke 

fascistische teksten uit te kramen . Het 

programmeren van KI is nog altijd mensenwerk . 

Het risico is niet denkbeeldig dat programmeurs 

onbewust vooroordelen inbrengen in een systeem 

dat juist is bedoeld om dat te voorkomen . 

Mygell Isselt van It ’sallaboutHR : ‘Het belangrijkste 

met technologie is dat je niet te snel moet gaan . 

De toepassingen ervan moeten beklijven . Ik voel 

dat men ook binnen HR steeds meer openstaat 

voor innovatie , zoals innovatie ook meer een 

algemene cultuur is geworden in onze wereld . Dat 

vind ik positief . Maar naar de adaptatie van 

technologie moet je secuur en actief blijven 

kijken . Gaan we niet te snel? Verwachten we niet 

te veel van de mensen? Verandering en versnelling 

van HR-processen eist veel van mensen en 

organisaties . ’ 

BIG DATA EN HR
Big data wordt door velen gezien als ‘the next big 

thing’ in bepaalde bedrijfstakken en dat is ook zo. In 

andere branches is het belang veel minder groot. In 

HR is lang niet iedereen geneigd om HR en cijfers aan 

elkaar te koppelen, maar daar liggen juist grote 

kansen. Mensen vormen een hoge kostenpost binnen 

bedrijven. Met behulp van big data kun je plooien in 

de organisatie (ziekteverzuim, verloop, inefficiëntie) 

beter glad strijken.  

D A T A - M A N A G E R S  

De uitdaging voor HR op het gebied van big data ligt in de 

juiste koppeling van databases. De gegevens zijn vaak 

versnipperd over verschillende databases en de kunst is 

om de juiste software hiervoor in te zetten. Anders is de 

toepassing van big data in HR vrij zinloos en kunnen 

basale vragen als ‘wie is de ideale medewerker voor die 

functie’ niet eens nauwkeurig worden beantwoord. HR 

heeft geen chique technologische wetenschappers nodig, 

maar eerder ‘data-managers’ om de brei aan big data te 

ontwarren. HR kan voor analyses volstaan met eenvoudige 

softwarepakketten, mits de data op orde is (Prof. Peter 

Cappelli on Harvard Business Review). 

T E C H N O L O G I E  
O M A R M E N

Isselt ziet ondanks de ‘beren op de weg’ een grote 

toegevoegde waarde van technologie in HR in de 

nabije toekomst. ‘Ik ben ervan overtuigd dat HR de 

beschikbare technologie moet omarmen. Welke

impact gaat het hebben op de HR-branche? HR- 

technologie  aanvaarden en implementeren zal in 

mijn optiek bijdragen aan de ontwikkelingen en 

prestaties van mensen en organisaties. Dat is de rol 

die HR door toepassing van bijvoorbeeld big data 

veel beter kan neerzetten.’ 

Als eenmaal de databestanden op orde zijn 

gebracht, kan big data voor meerdere doeleinden, 

zoals validering van diploma’s, arbeidscontracten, 

sollicitatieprocedures, pay rolling, belasting en 

boekhouding, worden ingezet.

https://www.itsallabout.nl/
https://www.weforum.org/reports/deep-shift-technology-tipping-points-and-societal-impact
https://hbr.org/2017/06/theres-no-such-thing-as-big-data-in-hr


Wetenschappelijke studies en de dagelijkse praktijk 

onderbouwen zijn blik op de HR toekomst. Individuele 

prestaties, talent development en team performance 

kun je aan de hand van big data voorspellen of 

verklaren. Koppelingen van systemen en bestanden 

leiden tot nauwkeuriger analyses en geven sneller 

inzichten. De tijd van de meer conservatief ingestelde 

verandermanager die alles alleen maar op gevoel en 

ervaring doet, lijkt definitief voorbij. 

Big data kan voor een maximale effectiviteit van je 

organisatie en je mensen zorgen mits het op juiste 

wijze wordt ingezet. Blockchain wordt al ingezet in HR- 

organisaties en gaat zorgen voor een technologische 

revolutie. KI en IoT bieden eveneens ongekende 

mogelijkheden. Het is nu aan HR om die mogelijkheden 

in te zien en hier vervolgens ook op te gaan acteren. 


