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Welkom bij het jaarlijks
symposium van de opleiding HRM HHS:
Big Data en HR-Analytics
Big Data neemt een steeds belangrijkere
positie in binnen organisaties en ook binnen HRM in de vorm van HR-analytics.
HR-analytics blijkt een van de meest besproken onderwerpen in het werkveld op
dit moment. De verwachting is dat datagedreven HR, met HR-analytics, zeer waardevol kan zijn voor een organisatie. Maar
hoe ver zijn organisaties op dit gebied?
En welke rol speelt Big Data hierin?
Uit een recent onderzoek van onze
opleiding HRM en Berenschot, komt naar
voren dat veel organisaties aan de randvoorwaarden voor het toepassen
van HR-analytics voldoen, maar dat zij
aarzelen om deze HR-competentie verder
te ontwikkelen.
Kom ideeën en inspiratie opdoen bij
onze lezingen en workshops, verzorgd

door de meest prominente experts van
Nederland op het gebied van Big Data en
HR-analytics. U ontvangt na afloop van het
symposium het onderzoeksrapport van de
opleiding HRM en Berenschot.
Wij wensen u een informatief en leerzaam
symposium toe.
De Haagse Hogeschool

Team Symposium HRM 2018

Manolis Mavromatis

Daphne Metsemakers

Programma
14.00 Inloop en ontvangst
14.30	Lezing ‘De kracht van Big Data voor uw organisatie’ door
Bas Overtoom, senior manager Data Analytics bij KPMG
	Flits presentatie van het boek ‘Personeelsmanagement nader
becijferd’ van Karin Potting, senior docent bij de opleiding HRM,
De Haagse Hogeschool
15.30 Workshops
16.45	‘Best Practice HR-analytics bij ABN AMRO’ door Auke IJsselstein,
senior HR Strategy consultant bij ABN AMRO
17.30 Netwerken, borrel en informatiemarkt

OVERZICHT LEZINGEN EN
WORKSHOPS
14.30 - 15.30 uur Centrale lezing

Advanced analytics & Big Data,
kansen en uitdagingen. De kracht
van Big Data voor uw organisatie

KPMG
Bas Overtoom
Senior manager

In zijn presentatie zal Bas Overtoom
een beeld schetsen van de kansen die
advanced analytics & Big Data oplossingen organisaties bieden en waar we
in de praktijk staan vandaag de dag met
betrekking tot dit onderwerp. Het op een
goede en structurele manier creëren
van waarde uit deze vooruitstrevende
‘data’-oplossingen gaat gepaard met een
groot aantal nieuwe en complexe uitdagingen voor organisaties, die overwonnen moeten worden. Welke uitdagingen
zien wij, en wat zijn belangrijke stappen
om deze uitdagingen op een goede manier aan te pakken.

Bas is Senior Manager binnen KPMG, en
heeft een heldere en holistische visie
op de laatste ontwikkelingen binnen het
Data & Analytics domein. Waarbij hij zich
focust op het snijdvlak van technologie
en business impact.

Bas Overtoom

Binnen KPMG is Bas medeverantwoordelijk voor het creëren van vernieuwende
marktoplossingen waarbij de verschillende disciplines (advanced analytics,
data management, business intelligence,
data visualisatie, data privacy, etc.)
samen komen. Verder heeft Bas de
afgelopen jaren veel praktische ervaring
opgedaan bij een groot aantal multi
nationals en een aantal semi-overheidsorganisaties als het gaat om het
integreren van data analytics
oplossingen binnen deze organisaties.
De afgelopen periode is hij naast diverse
BI en Advanced Analytics projecten
een nieuwe weg ingeslagen met het
onderwerp “Trusted Analytics”, waarbij
hij organisaties helpt om kwaliteit,
controle en vertrouwen te behouden,
en tegelijkertijd machine learning
en artificial intelligence een steeds
belangrijkere rol te laten spelen.

Flitspresentatie van het
nieuwe boek van dr. Karin Potter
“Personeelsmanagement
nader becijferd”
Overhandiging boek aan Sander
Rijksbaron, manager opleiding HRM

De Haagse Hogeschool,
opleiding HRM,
dr. Karin Potting
Hogeschoolhoofddocent bij de opleiding
HRM en auteur van diverse boeken

Karin Potting
15.30 – 16.45 uur
Verschillende workshops

Hoe implementeer je HR-Analytics
in jouw organisatie?
Strategisch personeelsbeleid dient tegenwoordig ‘fact based’ te zijn; HR-analytics helpt beleid en voorstellen te onderbouwen met harde cijfers. Tijdens deze
interactieve workshop gaat Irma Doze in
op de implementatie van HR-analytics
bij organisaties, aan de hand van diverse
praktische voorbeelden. Daarbij komen
de valkuilen, de uitdagingen en de eerste
successen aan
bod. Zowel op
het gebied van
data, techniek
en tools, en
organisatie en
competenties.
Irma Doze

AnalitiQs B.V.
Irma Doze
Managing director en eigenaar
‘Turning data into profit’, is zowel de
persoonlijk passie van Irma Doze, als de
missie van haar bedrijf AnalitiQs. AnalitiQs
helpt bedrijven die meer willen halen uit
de ‘people’ data die ze in HR systemen, via
onderzoek, online én offline verzamelen.
In deze data liggen nieuwe inzichten en
kansen verborgen waarmee bedrijven
duurzaam hun medewerkerstevredenheid
én hun bottom-line resultaten kunnen
verbeteren. Irma deelt haar kennis en
ervaring al jarenlang met veel plezier met
klanten, collega’s, cursisten en leerlingen
in de vorm van trainingen, workshops en
coaching.

DE BASICS VAN HR-ANALYTICS
Data-ondersteund HR (HR-analytics niet
als doel, maar als middel)
“Ik heb een sterke voorkeur om “datadriven” HR niet te vertalen als datagestuurd HR, waarbij de data het
HR-beleid bepaalt, maar om juist de
HR-professional in haar of zijn kracht
te zetten door gebruik te maken van
HR-gerelateerde data. Binnen de meeste
organisaties hebben beslissingen over
belangrijke HR-zaken grote strategische
impact. Toch worden de meeste
HR-beslissingen genomen zonder het
doel ervan te concretiseren, meetbaar
te maken en te evalueren wat het effect
is van een bepaalde beslissing.
Tijdens mijn workshop neem ik je graag
mee in mijn overwegingen voor een
andere aanpak.”

Berenschot
Hans van der Spek
Senior managing consultant
Voordat Hans van der Spek bij Berenschot in dienst kwam was hij bij een grote
internationale facilitaire dienstverlener
werkzaam. Als HR Controller was hij onder
meer verantwoordelijk voor de rapportage en analyse van de impact en ontwik
keling van personeel gebonden kosten.
Binnen Berenschot voert Hans van der
Spek voornamelijk projecten uit gericht
op de financiële aspecten rondom HR
waaronder onder andere harmonisatie
van arbeidsvoorwaarden, due diligence
onderzoeken en collectieve en individuele beloningsonderzoeken. Daarnaast
adviseert hij opdrachtgevers ten aanzien
van vraagstukken met betrekking tot de
inrichting van de HRM-afdeling, de personeels- en salarisadministratie of de keuze
en implementatie van HRM-software.
Als manager van het Kenniscentrum HCM
van Berenschot is hij verantwoordelijk
voor de uitvoering van de talrijke onderzoeken en surveys op het gebied van
HR en arbeidsvoorwaarden.
Ten slotte is hij als freelance docent
verbonden aan Avans+ en de Utrecht
Business School.

Hans van der Spek

ADVANCED HR-ANALYTICS
Hoe is de performance van uw medewerkers? Zijn er grote verschillen en
waardoor zou dat komen? En aan welke
knoppen kunt u draaien om dit in de toekomst te verbeteren? Met slimme Data
Analytics kunt u dit scherper in beeld
brengen dan ooit. Onze ervaring leert dat
een geobjectiveerd beeld de discussie
verscherpt. De feitelijke onderbouwing
zorgt er bovendien voor dat je als organisatie daadwerkelijk stappen voorwaarts
kan zetten in het belang van zowel de
werkgever als werknemer. Aan de hand
van een recente casus uit de praktijk (van
een grote Nederlandse vervoerder) laten
we zien hoe je zo’n dataproject aanvliegt,
met welke analyse mogelijkheden je kunt
beginnen en hoe je de stap maakt van
terugkijken naar het voorspellen van de
performance.
Vaak is het verrassend hoeveel je al
kunt door gewoon te beginnen met een
goede analyse van de historische data.
Klein, maar wel geavanceerd beginnen
levert doorgaans al bergen inzichten op.
In deze workshop openen we die black
box en nemen we u mee in de wondere
wereld van de algoritmen en de bijbehorende voorspellende modellen.

Bram Eigenhuis

Berenschot
Bram Eigenhuis, adviseur
Arie-Jan Baan, consultant
Bram Eigenhuis: “Als adviseur HR
Strategie & Beleid richt ik mij op HR
transformaties en HR professionali
seringsvraagstukken, de ontwikkeling
van HR instrumenten, trainingen en
workshops en procesbegeleiding bij
bedrijven in verschillende sectoren.
Onderwerpen waar ik mij in specialiseer
zijn: HR strategie, HR transformaties,
Human Capital Roadmaps, HR-analytics,
strategische personeelsplanning en
duurzame Inzetbaarheid.“
Arie-Jan Baan: ”Als senior consultant
bij Berenschot Intellerts, ondersteun ik
organisaties bij het realiseren van hun
digitization- and Big Data strategy. Mijn
focus ligt met name op data analytics,
strategic communication, stakeholdermanagement en transformations.”

Arie-Jan Baan

Meer winst en werkplezier met
behulp van (Big) Data?
Best practices, dilemma’s en discussies
vanuit de minor HR-analytics Hogeschool Leiden. Hoe studenten, (gast)
docenten, en opdrachtgevers elkaar
inspireren, winst en werkplezier te verhogen m.b.v. (big)
data. Tijdens de
workshop delen
we ervaringen
en visies en
verzamelen we
antwoorden op
de titelvraag.
Corine van Bussel

HRD Analytics: Hoe kan het
daadwerkelijk een bijdrage
leveren aan het menselijk gezicht
van HRM?
Steeds meer organisaties kiezen voor
een data gedreven HRM. Dankzij ingenieuze digitale tools en systemen is het
mogelijk dat we van alles te weten kunnen komen over onze medewerkers in de
organisatie. Systemen verzamelen deze
gegevens op een gestandaardiseerde
wijze, waarmee beslissingen op rationele
wijze onderbouwd kunnen worden.
Hoe zorgen we ervoor dat de warme kant
van HRM binnen
organisaties
gehandhaafd
blijft, zodat HRD
analytics een bijdrage levert aan
de persoonlijke
ontwikkeling van
medewerkers.
Karin Potting

Hogeschool Leiden
Corine van Bussel, docent
opleiding HRM en Bedrijfskunde
Corine van Bussel is sinds vijf jaar docent
HRM en Bedrijfskunde aan Hogeschool
Leiden en heeft daar o.a. de minor
HR-analytics ontwikkeld.
Daarvoor werkte ze als manager HRM bij
de VU, NS, AXA Verzekeringen, Houthoff
Buruma en ECN. In een “grijs” verleden
was ze docent filosofie.

De Haagse Hogeschool
dr. Karin Potting, hogeschool hoofddocent bij de opleiding HRM
en lid van de kenniskring lectoraat
Duurzame Talentontwikkeling
dr. Ellen Sjoer, lector Duurzame
Talentontwikkeling
Karin Potting is hogeschool hoofddocent
bij de opleiding HRM en lid van de kenniskring duurzame talentontwikkeling. Ze is
met name geïnteresseerd in de vraag
hoe organisaties er voor kunnen zorgen
dat de digitaliseringprocessen het werkplezier van medewerkers kunnen versterken.
Ellen Sjoer is lector Duurzame talent
ontwikkeling.
Het is haar passie
om er voor te
zorgen dat
organisaties
professionals
en studenten
in hun kracht
zetten.
Ellen Sjoer

People analytics: Unlocking
the magic of People Analytics
Een interactieve sessie die People
Analytics van droom tot realiteit maakt.
• People Analytics is niet alleen maar
een mooi idee; laten we afstand nemen
van alle buzzwords en beloftes en kijken
naar wat people analytics echt kan doen
voor je organisatie.
• People Analytics maakt data menselijk:
we onderzoeken hoe people analytics je
medewerkers ondersteunt door waardevolle inzichten te genereren. Ontdek hoe
analytics mensen helpt betere beslissingen te nemen over hun loopbaan.
• People Analytics creëert business
impact: leer over de manier waarop
People Analytics de strategische agenda
ondersteunt.

Cubiks, Jouko van Aggelen
Executive director
Jouko van Aggelen is een van Cubiks
Executive Directors en hoofd van de
People Analytics afdeling. Het is zijn
passie om data en mensen te verbinden,
om zo waardevolle inzichten
te bieden ten
aanzien van
trends,
kansen en
uitdagingen
die relevant
zijn voor HR
Jouko van Aggelen

Juridisch analytics
Juridisch onderzoek met text mining en
Big Data. Het gebruik van een computer
met software is in ons dagelijkse leven
bijna niet meer weg te denken. De ontwikkelingen van nieuwe toepassingen volgen
elkaar snel op. Wat heeft dat voor effect
op ons werk in algemene zin en juridische
beroepen in het bijzonder? In een samenwerkingsverband met AI-bedrijven en
universiteiten probeert hij met behulp van
‘Machine Learning’ patronen te ontdekken
in rechterlijke uitspraken ten einde een
voorspellend model te maken. Daarbij
stelt hij zich de vraag wat de invloed is
op het werk van de rechter wanneer de
voorspellende waarde van
een rechterlijke uitspraak wordt vergroot?
Wat denkt u: wanneer zal de robotrechter
een uitspraak doen die gelijkwaardig is
aan de menselijke rechter?

Evert-Jan Kloet
Docent/onderzoeker Arbeidsrecht
& Ethiek bij opleiding HRM.
Binnen de opleiding HRM houdt
Evert-Jan Kloet zich bezig met effecten
van digitalisering op arbeid.

Evert-Jan Kloet

HR-analytics: let’s start with
people analytics
HR-analytics is voor de menig HR
professional nog een glazen bol. Om die
afstand te verkleinen en efficiënt gebruik
te maken van de al aanwezige data is
het verkennen
van people
analytics een
goede stap.
Tijdens de
workshop
staan we stil
bij enkele
businesscases.
Maria van Boekelen

Structurele business impact
met HR-analytics
HR heeft nu meer dan ooit de mogelijkheid om op basis van data en toepassing
van geavanceerde analyse technieken te
ondersteunen bij het aantrekken, ontwikkelen en behouden van talent. Hiermee
kan HR in toenemende mate een meetbare bijdrage leveren aan de performance
van de business.
Het gevolg is dat de rol van HR verandert
en voor de uitdaging staat om op zo veel
mogelijk vlakken de vertaalslag te maken
van idee naar meetbare uitkomsten voor
de organisatie; ook wanneer het gaat om

Bas Rouhof

Jornt de Gruijl

IXLY
Maria van Boekelen
Psycholoog en senior consultant
IXLY is leverancier van kwaliteits
instrumenten en advies op het vlak
van people analytics.

PA Consulting Group
Bas Rouhof,
Lead Business
Consultant
HR Analytics
Jornt de Gruijl,
Lead Data Scientist HR Analytics
Bas Rouhof: Principal Consultant with indepth operational knowledge and understanding of data management, modelling
and visualisation helping clients to create
a clear overview of their current and future
corporate needs. He has a background in
Data Analysis, Project Management and
Technology Enabled Change, with focus on
Manufacturing and Global Supply Chains.
Jornt de Gruijl: Consultant and data
scientist / AI specialist with a background
in AI (MSc) and neuroscience (PhD). The
projects that I thrive on affect people
positively, challenge me intellectually, and
require both an eye for detail and keeping
in mind the bigger picture. In short: I like

“softe” HR-vraagstukken, zoals cultuur.
Hoe pak je dat aan? Wat zijn de mogelijkheden van analytics binnen het HR
domein, hoe maak je impact en richt
je HR-analytics schaalbaar in binnen je
organisatie?
Tijdens de workshop behandelen we deze
vragen aan de hand van concrete cases.

the challenges of making life and business
more fun using data.
“I have used my skills and scientific
background in a wide range of projects.
Examples include: machine vision for
motion tracking, social analytics for prospect identification, text/sentiment mining
to measure employee engagement,
predictive maintenance, cross-channel
customer journey analysis, market volatility models for portfolio management.”

Best practices HR-analytics:
‘Hoe een dashboard het
HR-bewustzijn en inzicht van
managers vergroot’
HR-beleid wordt tot nu toe vaak onderbouwd met sociaal wetenschappelijke
theorieën. Maar de cijfers ontbreken
vaak. Een uniek HR-dashboard brengt
daar verandering in.
Het Hoofd Directie Personeel en Organisatie (HDPO) van Buitenlandse Zaken
beschikt van oudsher al over een schat
aan informatie. Dat geldt op beleidsmatig
niveau maar ook op het niveau van de
individuele manager die personeels
beslissingen moet nemen.
Dit HR-dashboard met realtime informatie geeft managers bij het Ministerie van
Buitenlandse Zaken inzicht en sturing
bij hun rol als HR-verantwoordelijke.
Hiermee kunnen zij sturen op formatie,
bezetting, contracten, kosten en de
beweging binnen de organisatie, maar
ook kwaliteiten, kennis en competenties
van medewerkers.
Hierdoor wordt echt invulling gegeven
aan de HR-verantwoordelijkheid in de lijn.

Ministerie van Buitenlandse
Zaken Willem Jan Pott
Hofstede, HR Analist cluster
Informatievoorziening
Brak Storms, hoofd van het
HR-beleidscluster
De twee afdelingen vormen gezamenlijk
het HR-Analytics team, met als doel
cijfers en beleid bij elkaar te brengen en
HR-beleid cijfermatig

Willem Jan Pott
Hofstede

Brak Storms

16.45-17.30 uur
Centrale lezing

Best practice ABN AMRO:

In zijn presentatie zal Auke aan de hand
van de 10 gouden regels van ABN AMRO,
de lessen delen die hij heeft geleerd
tijdens het opbouwen van de HR-analytics
afdeling en vertelt hij hoe je met Analytics
kan bijdragen aan de HR strategie. Daarnaast zal hij met het publiek een interactieve discussie voeren over welke competenties er nodig zijn voor HR-analytics en
zal hij jullie uitdagen om na te denken over
waar je jezelf ziet in de Analytics waardeketen.

Auke IJsselstein

ABN AMRO, Auke IJsselstein,
Sr. HR Strategy Consultant
Auke IJsselstein is een HR professional
die gedreven wordt door een passie om
impact te maken én te meten. Met een
opleiding in organisatie economie en
kwantitatief onderzoek heeft hij ervaring opgedaan als arbeidsvoorwaarden
specialist en als HR Business Partner
voordat hij binnen ABN AMRO de HR-analytics afdeling mede oprichtte. Als Lead
HR-analytics heeft hij deze afdeling naar
volwassenheid gebracht en heeft hij een
rol gespeeld in de transformatie van de
HR organisatie naar een meer fact-based
werkwijze. Tegenwoordig zet hij als senior
HR strategie consultant zijn ervaring in om
de verschillende HR afdelingen richting te
geven om aantoonbare waarde te creëren
voor medewerkers, partners en klanten.

17.30-18.00
Netwerken, borrel en een informatiemarkt
Met dank aan: De Haagse Hogeschool, AnalitiQs, De Nederlandse Vereniging voor
Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP), Berenschot, Hogeschool Leiden,
Cubiks, Ixly, PA Consulting Group, Ministerie van Buitenlandse Zaken, KPMG, ABN AMRO
en alle collega’s van de opleiding HRM en de diensten van De Haagse Hogeschool die
hebben geholpen met de totstandkoming van dit symposium.
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