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HOE PEOPLE ANALYTICS OOK ÚW 

ORGANISATIE VAN DIENST KAN ZIJN

IVYWORKS.NL

Na het lezen van deze white paper weet u:
• Wat people analytics is
• Op welke 3 manieren people analytics uw 

organisatie van dienst kan zijn
• Hoe Google people analytics succesvol inzet
• Hoe uw organisatie van start kan gaan met 

people analytics
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Veel organisaties hebben last van een hoog ziekteverzuim, ongemotiveerde werknemers, 
een hoog verloop, een teruggelopen productie, problemen met het ontwikkelen van 
werknemers of andersoortige problematiek. Vaak worden deze problemen aangepakt op 
basis van onderbuikgevoelens. 

Dit betekent in veel gevallen meer een symptoombestrijding dan een echte oplossing, 
aangezien het onderliggende probleem in veel gevallen moeilijk zichtbaar is. Met 
people analytics kan aan de hand van betrouwbare data gezocht worden naar de echte 
veroorzaker(s) van problemen. Deze liggen vaak niet voor de hand, waardoor ze gemakkelijk 
aan de aandacht van mensen ontsnappen. Het gebruik van people analytics leidt ertoe dat 
organisaties betere en meer op feiten gebaseerde beslissingen kunnen nemen, waardoor 
problemen écht kunnen worden opgelost.

Door als organisatie niet in staat te zijn problemen tijdig en duurzaam op te lossen, bestaat 
bijvoorbeeld het risico dat organisatiedoelen niet worden behaald, eventuele winst keldert 
of het personeel met velen tegelijk uitstroomt.

Herkent u of uw organisatie bovenstaande (terugkerende) problematiek ook, dan is het 
raadzaam hier iets aan te doen. Gelukkig is dat in veel gevallen dan ook goed mogelijk, 
namelijk met behulp van people analytics!
Wilt u weten hoe dit in zijn werk gaat, lees dan vooral deze white paper en wellicht bent 
u daarna al heel wat optimistischer gestemd! Ook als u of uw organisatie bovenstaande 
problemen niet herkent, kan deze white paper zeer leerzaam zijn.

Veel succes!

Pascalle Ligtenberg
Consultant People Analytics en eigenaar IVY Works

INLEIDING
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Heb ik de juiste personen binnen mijn organisatie om groei te realiseren? Hoe kan ik de 
kwaliteit van mijn medewerkers verhogen? En hoe komt het dat persoon X beter presteert 
dan persoon Y? Zomaar drie voorbeelden van vragen die veel organisaties hebben en 
waarop people analytics u vaak het antwoord kan geven.

Deze white paper verschaft u informatie over wat people analytics precies is, welke 
toegevoegde waarde het heeft én hoe het ook úw organisatie van dienst kan zijn. 
Geïnteresseerd? Lees dan snel verder, want wie weet biedt people analytics ook uw 
organisatie uitkomst!

People analytics (ook wel: HR analytics) is het 
verzamelen van zoveel mogelijk informatie over 
je medewerkers om deze informatie vervolgens 
optimaal te benutten, zodat betere beslissingen 
genomen kunnen worden en de plannen en 
doelstellingen van de organisatie gerealiseerd kunnen 
worden (Al, 2015). 

Dit klinkt ingewikkeld, maar het komt er op neer dat 
het een data gedreven aanpak is voor het nemen van 

besluiten en het managen van mensen door organisaties (Connexys, 2017). People analytics 
is onderdeel van het zogeheten ‘business intelligence’, waarbij organisaties allerlei gegevens 
op verschillende gebieden verzamelen en interpreteren. Hierdoor wordt het maken van 
strategische beslissingen een stuk gemakkelijker én objectiever. Op basis van Big Data (een 
grote hoeveelheid aan gegevens) kunnen vervolgens door een slim algoritme voorspellingen 
gedaan worden, waardoor je als organisatie HR-processen kunt verbeteren en strategisch 
voordeel kan hebben ten opzichte van de concurrent.

Anno 2016 past slechts 8% van alle bedrijven People Analytics toe (Vulpen, van E., 2016). 
Want waarom people analytics inzetten als de HR afdeling van uw organisatie haar zaken 
zelf al goed op orde heeft? Toch is dit een gemiste kans, zowel voor de directie als voor 
de HR afdeling. 70% van het geld dat besteed wordt binnen organisaties wordt aan 
werknemers besteed. 

De werknemers zijn immers het belangrijkste wat een organisatie heeft. Bij Sales en 
marktering worden beslissingen genomen op basis van data, maar bij de werknemers niet, 
terwijl daar het meeste geld aan uitgegeven wordt. Het wordt tijd dat ook HR op die manier 
naar het werkveld gaat kijken en een strategische partner van de directie wordt. Hieronder 
geven we drie redenen die aantonen wat de toegevoegde waarde van people analytics kan 
zijn, en wat dit voor uw organisatie betekent.

People analytics: wat is het, en wat kun je er mee?

People analytics: drie redenen om er in te investeren!
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Organisaties die zoeken naar nieuwe werknemers, 
willen natuurlijk de beste mensen rekruteren met 
de eigenschappen en competenties die gewenst 
zijn. Door met behulp van people analytics uw 
beste werknemers (zogenaamde key-performers) 
te vergelijken met minder goed presterende 
werknemers, kan een profiel worden opgemaakt van 
de ideale werknemer voor de betreffende functie en/
of organisatie. 

Een dergelijk profiel kan vervolgens als meetlat 
langs potential hires worden gelegd, waardoor u ze 
eenvoudig kunt matchen met het profiel van uw ideale 
werknemer.

Uiteraard is hiervoor ook informatie nodig van die 
potential hires, bijvoorbeeld door deze personen 
specifiek op uw organisatie gerichte vragenlijsten te 
laten invullen en ze verschillende tests en assessments 
te laten afnemen. Aan de hand hiervan kan ook van 
hen een betrouwbaar profiel worden opgemaakt 
(Ruelens, 2016). Uiteindelijk leidt dit alles er toe dat 
vooroordelen, subjectieve cv’s en onderbuikgevoelens 
in de selectie worden vervangen door beslissingen op 
basis van betrouwbare objectieve data.

Voordelen voor uw organisatie
• Verhoogde kans op ‘good hires’ doordat vooroordelen uit het  

selectieproces worden geëlimineerd 
• Werknemers met meer commitment
• Lager verloop van werknemers
• Happy workforce

Dankzij people analytics vindt u soms werknemers die anders wellicht aan je aandacht waren 
ontsnapt! 

REDEN #1 – EFFECTIEVERE SELECTIE VAN WERKNEMERS
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Binnen organisaties loopt vaak een diversiteit aan 
talenten rond. Maar veel organisaties zijn hier vaak 
helemaal niet of slechts ten dele van op de hoogte. De 
kans bestaat dan bijvoorbeeld dat persoon A binnen 
de organisatie een functie vervult die veel beter zou 
passen bij persoon B, en vice versa. Ook is het goed 
mogelijk dat de medewerker zelf zich nog helemaal 
niet bewust is van zijn talenten. Gemiddeld geven 
organisaties 1200 euro per medewerker per jaar 
uit aan zaken als ontwikkeling, training, cursussen, 
enzovoort. Echter hebben veel organisaties geen idee 
wat nu precies het effect is van die investering. Dankzij 
people analytics kan een organisatie hier veel beter 
zicht op krijgen, zowel achteraf als realtime.

Een beproefde methodiek onder de paraplu van people analytics is talentontwikkeling aan 
de hand van werknemersprofielen, gebaseerd op verzamelde data over medewerkers. 
Dankzij deze profielen wordt duidelijk waar iemand nu staat, waar hij naartoe kan groeien 
en hoe kansrijk dit is. Met behulp van slimme algoritmen kan een op maat gemaakt 
persoonlijk trainingsprogramma worden geboden, waarmee werknemers bijvoorbeeld 
gericht de zwakkere cognitieve en emotionele vaardigheden kunnen trainen. Daarnaast 
is het mogelijk om persoonlijkheden te matchen, zodat teams bewust kunnen worden 
samengesteld. 

Dit resulteert in een persoonlijke rapportage, waarin wordt aangegeven in welke situatie 
een werknemer het beste tot zijn recht komt. Inzichten die hieruit voortkomen zijn zowel 
van onschatbare waarde voor de werkgever als voor werknemers. De werknemer wordt 
zich bewuster van zijn sterke kanten en kan zich gericht verder ontwikkelen. Dit maakt 
het bijvoorbeeld eerder mogelijk om door te stromen naar een hogere functie binnen de 
organisatie. Ook de werkgever heeft hier baat bij, aangezien deze investering zich uit zal 
betalen in een hoger ontwikkeld en productiever personeelsbestand.

Uiteindelijk gaat het erom dat mensen binnen organisaties in hun kracht worden ingezet. 
Dit kan natuurlijk door met ‘poppetjes’ te gaan schuiven, maar beter is het om op basis van 
de in de werknemers verkregen inzichten gerichte interventies in te zetten om de persoon in 
kwestie te ontwikkelen. Denk hierbij aan coaching, training, cursussen, enzovoort.

Voordelen voor uw organisatie
• Inzicht in aanwezig talent binnen uw organisatie
• Inzicht in het ontwikkelpotentieel van uw werknemers
• Ontwikkelder en productiever werknemers

REDEN #2 – IDENTIFICEREN EN ONTWIKKELEN VAN TALENT
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Uit onderzoek is gebleken dat organisaties die op feiten gebaseerde beslissingen maken, 
betere prestaties leveren dan organisaties die dat niet doen. Bedrijven die leidend zijn 
in workforce analytics maken daarnaast 12 procent meer omzet en zien hun bruto 
winstmarges verbeteren met 6 procent.

Bovendien hebben ze twee keer zoveel kans dat hun 
wervingsinspanningen succes opleveren, genereren ze 
20 procent meer rendement voor hun aandeelhouders 
en hebben ze drie keer zoveel kans dat hun 
kostenbesparingen slagen (Vakmedianet, 2013).
Dit alles is voor people analytics niet meer dan 
logisch, aangezien handelen op basis van objectieve 
gegevens gegarandeerd meer effect heeft dan 
handelen op basis van subjectiviteit, zoals schatting, 
onderbuikgevoelens of emotie.

Een ander voordeel dat people analytics met zich meebrengt dat een positieve uitwerking 
heeft op de winst van een organisatie, is volgens Huhman (2017) dat na een langere periode 
van gebruik van people analytics er bepaalde patronen in data kunnen worden herkend 
die zich telkens opnieuw voordoen in een organisatie. Zo kun je bijvoorbeeld achterhalen 
in welke tijd van het jaar de productie van werknemers het laagst ligt of wanneer je kunt 
verwachten dat iemand met een sleutelpositie de organisatie gaat verlaten, zodat tijdig 
begonnen kan worden met het werven van vervanging om te voorkomen dat er gaten vallen 
in het personeelsbestand. 

Door deze zaken met people analytics te voorspellen, kunnen tijdig tegenmaatregelen 
worden genomen die kostbare ingrepen achteraf kunnen voorkomen. Ook kan people 
analytics kijken naar de kwaliteit van de productie van een medewerker en de input in tijd 
die daaraan vooraf is gegaan. Bij een zeer negatieve balans kan worden overwogen om een 
medewerker te ontslaan (Huhman, 2017).

Voordelen voor uw organisatie
• Positieve invloed op winst
• Aan de hand van voorspellingen kostbare ingrepen voorkomen
• HR wordt strategische partner en kan bijdragen aan prioriteiten binnen de organisatie
• Beter anticiperen op toekomstige ontwikkelingen

REDEN #3 – EEN WINSTGEVENDER BEDRIJF
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Een van de bekendste organisaties 
die massaal heeft ingezet op people 
analytics, is Google. Volgens Kathryn 
Dekas, people analytics manager bij het 
bedrijf, is het streven van Google om 
alle HR besluiten te baseren op data 
en analytics (Lykins, 2016). Hiermee 
is Google een echte pionier op dit 
gebied, aangezien veel organisaties 
die ook people analytics gebruiken dit 
voornamelijk zien als een aanvulling op 
subjectieve menselijke besluitvorming. 

Google laat zich in het maken van 
HR beleid veel meer leiden door die 
objectieve data op basis van people 
analytics, of zoals voormalig Google-
topman Laszlo Bock het verwoordt: “van 
handelen op basis van gevoel naar handelen op basis van wetenschap” (Maier, 2016).
En wat blijkt? Het is een succes!

Zo heeft Google succesvol people analytics ingezet in het selectieproces, zodat kostbare 
selectiefouten tegen zijn gegaan en werknemers werden aangetrokken die het beste bij 
de organisatie passen. Dit heeft Google gedaan door alle informatie uit het selectieproces 
te koppelen aan de latere prestaties op de werkvloer. Hierdoor kan aan de hand van data 
worden voorspeld welke informatie bijdraagt aan het uiteindelijke succes in iemands 
functie. Doordat het selectieproces hiermee wordt geanalyseerd, wordt het steeds 
makkelijker om een snel maar zeer effectief proces te bepalen (Blokker, 2013). Ook heeft 
google people analytics met succes ingezet om te achterhalen wat een manager succesvol 
maakt, wat de impact is van top performers vergeleken bij gemiddelde performers en op tal 
van andere gebieden.

Dit voorbeeld laat zien hoe people analytics van grote betekenis is geweest voor Google. 
Maar om in people analytics te investeren en het tot een succes te maken hoeft uw 
organisatie echt geen ‘Google’ te zijn. Voormalig Google-topman Laszlo Bock zei al dat 
people analytics het volgende stadium is in de evolutie van HR (Green, 2017), maar 
natuurlijk hoeft u niet over te gaan tot volledig data-based HR beleid. Bovenstaand 
voorbeeld laat zien dat dit wel goed mogelijk is, maar ook het subjectieve karakter van HR 
moet niet over het hoofd worden gezien. Immers gaat HR ook om mensen en niet enkel om 
de cijfertjes.

PEOPLE ANALYTICS: EEN VOORBEELD UIT DE PRAKTIJK
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Wilt u na het lezen van de talloze 
mogelijkheden en kansen die people 
analytics met zich meebrengt er meer 
over weten, maar vraagt u zich af of uw 
organisatie hier wel klaar voor is? Niet 
gevreesd!

De manier van werken zoals bijvoorbeeld 
Google die hanteert is lang niet zo complex 
en ingewikkeld als hij lijkt. Een gemiddelde 
organisatie beschikt namelijk vaak al over 
een hele hoop relevante data en weet 
welke prioriteiten er binnen de organisatie 
belangrijk zijn. De truc is om de juiste data 
met elkaar te combineren en vervolgens ten 
goede in te zetten voor de organisatie.

De populariteit van data en analytics in organisaties is de afgelopen jaren enorm 
toegenomen. Een veelgehoorde uitspraak is dan ook ‘data is the new oil’. Volgens Katherine 
Kucherenko is data zelfs ‘the new soil’, een vruchtbare grond voor nieuwe business 
modellen (Huisinga, 2016). Sluit u er ook bij aan?

TOT SLOT
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MEER INFORMATIE?

IVYWORKS.NL

Wilt u na het lezen van deze white paper meer te weten komen over people analytics? 
Bezoek dan www.ivyworks.nl voor meer informatie of neem contact met ons op!

Contact Pascalle Ligtenberg 
Mail  pascalle@ivyworks.nl
Tel.  +31 (0) 623014042

Over IVY Works
Met IVY zet je altijd de juiste persoon op de juiste plek. IVY biedt een online dashboard 
dat helpt talent op innovatieve wijze te identificeren, te begrijpen en tot bloei te laten 
komen. Door de combinatie van neurowetenschap en big data-analyse geeft IVY een 
frisse kijk op wat talent betekent. Zowel voor sollicitanten als voor werknemers. 

Dit doet IVY works met meer dan 40 gamebased assessments die meer dan 80 
persoonskenmerken in beeld brengt en door de inzet van 6 profilers die op maat 
gemaakte en organisatie specifieke profielen opstellen. Onze deeplearn applicatie 
is in staat om voorspellende people analytics te bieden, door de combinatie van 
bedrijfsspecifieke data, profielen en de talenten van mensen. 
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