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vraag mij nog niet om een VR-bril,
we gebruiken gewoon ons boerenverstand
in HR Tech zijn al fouten gemaakt, omdat
software alleen door mannen ontworpen is
recruitment heeft meer nodig
dan fancy technologie
de rollen zijn omgedraaid:
alle macht aan de career owner

CEO van Prato & oprichter
van geneHRations

silicon
valley
ligt in
belgië…

In dat klimaat is ook de rol van de werknemer of de kandidaat
grondig veranderd. De Career Owner zit meer dan ooit aan het
stuur van zijn eigen carrière. De komende jaren zal hij/zij ook het
gaspedaal willen bedienen: ‘nu’ een nieuwe rol krijgen, ‘nu’ in een
leuk team meedraaien, ‘nu’ een half dagje verlof nemen, … Gelukkig
hebben technologische tools ook daarvoor oplossingen klaar.
Om hierop in te spelen, is geneHRations ongeveer een
jaar geleden opgericht. We zijn een netwerk van HR Techondernemers die vernieuwing rendabel maken. We ondersteunen
zowel bedrijven als talent om met technologie een nieuwe manier
van werken te stimuleren en de focus weer op mensen te leggen.
Intussen staan we verder dan ik ooit had durven dromen. We
hebben er enkele interessante ventures bij gekregen en ook onze
eerste internationale stappen krijgen stilaan vorm.

Aangezien we in de frontlinie van technologische innovatie zitten,
weten we wat bij onze klanten leeft. Daarom leek het ons een
goed idee om de belangrijkste trends te verzamelen en 2020
met een TrendbaHRometer in te luiden. Verschillende van onze
Althans als het over HR Tech gaat. Honderden bedrijven werken ventures komen aan het woord en leggen uit welke uitdagingen
we met technologie zullen aanpakken. Daarnaast spraken we ook
in ons kleine landje aan de nieuwste oplossingen
met mensen uit het veld die volop bezig zijn om HR Tech in hun
om HR-processen te digitaliseren. Op Europese schaal zijn we
processen te implementeren.
zelfs de enige in duizend kilometer omtrek die zich zuiver op
HR Tech toeleggen. Nergens anders wordt meer geld in de
De rode draad doorheen hun verhalen is flexibiliteit. Alles moet
sector gepompt.
direct en online beschikbaar zijn: jobs, contracten, verloning, …
En daar hebben wij oplossingen voor, met als pronkstuk onze
Nochtans zijn we relatief laat op de digitale HR-sneltrein
realtime loonmotor Earnie. We hopen dat dit dossier je bijgevolg
gesprongen. Zoals altijd haalden Amerikanen en Britten een
zal inspireren om 2020 op een innovatieve manier in te luiden. Wij
voordeel uit hun enorme footprint en hun uniforme taal. Maar
zijn er helemaal klaar voor!
ook de Nederlanders namen een voortrekkersrol, met dank aan
hun uitstekende neus om zaken te doen. En in Frankrijk laat het
Macron-effect zich stilaan overal in innovatie voelen. We staan zeker
nog niet op hun niveau, maar België heeft nu wel een vruchtbare
voedingsbodem om een stevige inhaalbeweging in te zetten.
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voorwoord

joris peumans

Daarbij is het vooral belangrijk dat we digitalisering niet als een
tijdelijk ‘projectje’ beschouwen. Het volledige bedrijf moet ervan
doordrongen zijn, maar veel directies zijn op dit vlak nog niet mee.
Ze zien digitalisering nog te veel als een kostenpost, terwijl het
een iteratief en ingebakken onderdeel van de ganse werking moet
zijn. Technologie moet een toegevoegde waarde bieden voor
alle betrokken stakeholders en de transparantie van processen
vergroten. Wie die waarde niet hard kan maken, zal onverbiddelijk
uit de boot vallen.

trendbaHRometer

voorwoord

Het aanbod is er dus al, nu moet ook in onze bedrijven de juiste
mentaliteit gekweekt worden. We zien wel dat ze HR-processen
en rekrutering steeds meer in vraag stellen en dat organisaties
vaker de digitale kaart willen trekken. Hoe kan software helpen
bij het uitvoeren van de payroll? Kan een computer voorspellen
wanneer een werknemer van job zal veranderen? En sterker nog:
kan artificiële intelligentie helpen om de juiste kandidaat voor een
vacature te vinden?

trendbaHRometer
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Prato

prato

met de slimme
loonmotor
naar loonbriefas-a-service
Wat brengt de toekomst? Wie dat weet, mag zich in de kortste keren multimiljardair
noemen en Bill Gates bovenaan aflossen in de Forbes-lijst met rijkste mensen ter
wereld. Je kan wel trends in de maatschappij zien en daar dan op anticiperen. Wat wij
in de HR-sector doen met de slimme loonmotor.
Wat gebeurt er vandaag? Naast digitalisatie kan je niet meer kijken. Quasi elk aspect
in onze maatschappij ondergaat een transformatie naar digitaal. De krant lees je niet
meer op papier, maar op je tablet. Voor een reservatie bel je niet meer naar je favoriete
restaurant, maar ga je naar de reservatie-app en boek je daar een tafeltje voor twee.
Voor een overschrijving kruip je niet meer achter je pc, maar ga je via je smartphone
contactloos betalen. Zelfs je identiteit digitaliseert. Je hebt wellicht al meerdere
profielen online (Facebook, Instagram, LinkedIn of voor tools op het werk zoals
Microsoft Office 365, …) terwijl je maar over één identiteitskaart beschikt.

in realtime
Maar in de nabije toekomst komt daar
nog een extra laag bovenop: het realtime
gebeuren. Het begint met realtime banking,
waarbij het geld bij een overschrijving
of betaling direct op de rekening van de
begunstigde terechtkomt. In de smart
cities van de toekomst worden alle data
in realtime met elkaar gecorreleerd om
het energieverbruik te optimaliseren, de
verkeersstromen vlotter te laten verlopen of
om de veiligheid te verhogen.

Realtime past bovendien perfect in het
tijdsbeeld van de instant maatschappij.
We zien iets en we moeten het onmiddellijk
hebben of ervaren. De aanstormende
generatie (die de ‘analoge wereld’ niet heeft
gekend) zal met deze ingesteldheid door
het leven gaan. Zij willen niet wachten tot
hun loon op het einde van de maand gestort
wordt. Zij willen de aankoop direct kunnen
doen. Zondagmiddag een shift in de horeca
doen tot 15u en om 15u30 verwachten dat
het loon van die dag al op je rekening staat.
Dan heb je het over realtime verlonen.
Technologisch is het mogelijk.

Een andere trend op de arbeidsmarkt is de verschuiving naar
skills en capaciteiten. En van ‘vaste contracten voor onbepaalde
duur’ tot ‘ingeschakeld worden als men je nodig heeft’. Vandaag
zijn er al flexi-jobbers, freelancers en uitzendkrachten. Maar hun
aantal zal nog stijgen. Volgens studies zou een derde van de
Amerikanen tegen 2025 in een soort freelance-statuut zitten. In
de Europese Unie zou dat ook al zo’n 20% zijn tegen 2025. We
gaan meer op projectbasis werken waarbij de werknemer flexibel
wordt ingezet op projecten - intern of bij andere bedrijven – op
basis van de nodige skills op dat moment. Dat betekent dat het
klassieke verloningsmodel met één uitbetaling per maand niet vol
te houden is. En dan komt realtime verlonen langs de andere kant
ook in beeld: verloning per project of per dag.

trendbaHRometer

anders werken
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Dit vraagt om een radicaal andere aanpak van de
loonadministratie. Waar vandaag de sociale secretariaten de lonen
in één groot blok berekenen en uitbetalen, zal dat in de toekomst
door de flexibelere manier van werken ook anders moeten.
Technologie zoals de slimme loonmotor Earnie kan inspelen op
de vraag naar dagelijkse verloning of op de vraag naar meer
flexi-jobs. Een slimme loonmotor houdt in realtime rekening
met de meest recente sociaal-juridische wetgeving, afspraken in
paritaire comités, premies, statuten en de persoonlijke situatie van
de werknemer.
Deze slimme loonmotor heeft ook impact op hoe HR-kantoren
zullen functioneren. Consulenten zullen minder sociaal-juridische
kennis nodig hebben. De loonadministratie zal ook grotendeels
geautomatiseerd gebeuren, waardoor een HR-consulent zich kan
focussen op strategisch en commercieel advies. Het gebruik van
de slimme loonmotor Earnie is zo simpel en transparant dat in
principe iedereen zijn loon kan berekenen. Een zelfstandige met
een paar werknemers zou de loonbrieven automatisch en zelf
kunnen opstellen terwijl hij op beide oren mag slapen dat hij aan
alle wettelijke normen voldoet.

jerry hamal

Jerry Hamal is Sales & Marketing
Director bij Prato, een van de
stuwende krachten achter de digitale
transformatie van de Belgische
interim- en dienstenchequesector. Als
ontwikkelaar van innovatieve HRsoftware automatiseert Prato de loonen personeelsadministratie. Daarnaast
vertalen hun oplossingen zich ook in
diensten en sociaal-juridisch advies.

Zeggen dat de slimme loonmotor het sociaal bureau totaal
overbodig maakt, is misschien een stap te ver. Maar deze
Loonbrief-as-a-Service schakelt de complexiteit van het sociaal
bureau uit als tussenstap. To be continued …

prato

slimme technologie

trendbaHRometer
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SD Worx Staffing
& Career Solutions

de winnaar
wordt het
bedrijf dat
het volledige
proces in
handen heeft

“We zijn begonnen met een rebranding,
waardoor ze nu allemaal de officiële naam
‘SD Worx Staffing & Career Solutions’
dragen. En in drie maanden tijd hebben we
de migratie naar één Prato-omgeving tot
stand gebracht.”

“Tot de oprichting van de verschillende
vacatureplatformen had de uitzendwereld
het sourcen zelf in handen. Kantoren
legden en onderhielden dus zelf contacten
met kandidaten. In 2004 begonnen we
te merken dat meer en meer kandidaten
via vacaturesites solliciteerden. Daardoor
ligt het sourcingproces niet langer enkel
bij de uitzendbedrijven zelf. We zijn dus
Ligt daar dan de belangrijkste
steeds meer afhankelijk geworden van
uitdaging voor jullie?
vacatureplatformen. Om dit te recupereren,
moeten we een externe provider betalen
“Kandidaten komen bijna niet meer naar
en zitten wij dus met extra kosten.”
onze kantoren. Ze gebruiken vooral digitale
kanalen zoals Google, Indeed of Facebook.
Dat maakt het voor ons veel moeilijker.
Daarom is de grote uitdaging volgens mij
om te ontdekken hoe we de database van
onze kandidaten opnieuw beter kunnen
beheren. Het is onze ambitie om een
architectuur te bouwen waarmee we het
professionele leven van kandidaten kunnen
managen. De winnaar in de toekomst
wordt het bedrijf dat het volledige proces
in handen heeft.”

kandidaten
komen bijna
niet meer
naar onze
kantoren

// thibaut van breugel

thibaut van breugel

Bij het opstarten van SD Worx
Staffing & Career Solutions
hebben jullie meerdere
interimkantoren overgenomen.
Niet eenvoudig om alles onder
één dak te brengen?

“Op zich is iedereen intussen wel gewend
geraakt aan dit systeem, maar het heeft
ons model grondig door elkaar geschud.
De basis van onze dienstverlening is
kandidaten vinden en matchen, maar
vandaag zijn we afhankelijk van externe
leveranciers om die kandidaten te sourcen.
We moeten dus bekijken hoe we op
een andere manier meerwaarde kunnen
bieden.”
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SD Worx kennen we allemaal, maar
sinds kort bestaat ook SD Worx Staffing
& Career Solutions. Hiermee wilde de
HR-specialist z’n dienstverlening verder
uitbreiden. Zo kon men het aanbod op
het vlak van flexibele tewerkstelling
naar bedrijven toevoegen aan de
dienstverlening. Het bedrijf begeleidt
werknemers ook naar hun volgende
uitdaging. “Nu is SD Worx Staffing &
Career Solutions nog een aparte entiteit,
maar het is zeker onze doelstelling om in
de toekomst meer synergie te creëren”,
zegt Thibaut van Breugel.

De arbeidsmarkt is de laatste
jaren grondig veranderd. Wat
betekent dit voor jullie?

trendbaHRometer

De technologische oplossingen voor
de HR-wereld zijn niet meer te tellen.
Volgens Thibaut van Breugel, Chief
Process Officer van SD Worx Staffing
& Career Solutions, is het wel een goede
zaak om met meerdere partners samen
te werken, op voorwaarde dat ze elk de
beste in hun domein zijn. De grootste
uitdaging voor de sector ligt echter in het
feit dat bedrijven onder impuls van de
digitalisering de database niet meer in
eigen handen hebben.

trendbaHRometer

Hoe betrouwbaar zijn al die
oplossingen volgens jou?
“We hebben vandaag al verschillende
partners en dat werkt in het algemeen
wel. Het is daarbij cruciaal om naar onze
partners toe voldoende expliciet te zijn om
duidelijk te maken wat we willen realiseren
of hoe iets zou moeten functioneren.”
“Natuurlijk verwachten we wel dat onze
partners de sterkste in hun domein zijn.
Onze software voor het beheer van de
administratie moet bijvoorbeeld uitblinken
in het proces van administratie en niet in
het proces van front. We verwachten dus
in de eerste plaats dat de visie van onze
partners duidelijk wordt. Doe je alles of ben
je expert in één domein?”
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Wat vind je van de vele
technologische oplossingen die
dit proces ondersteunen?

de
verschillende
technologieën
evolueren
gewoon te snel
om in alles
sterk te zijn

“Meer en meer bedrijven specialiseren
zich in één onderdeel van het proces.
Onlangs heb ik nog een bedrijf gezien
dat bijvoorbeeld enkel bezig is met het
verzamelen van documenten over de
kandidaten. Ik geloof niet dat één partner
alle oplossingen zou kunnen bieden. Door
de snelle evolutie van technologie wordt
het nog belangrijker voor bedrijven om
hun eigen IT-architectuur en de database
te beheren."

“Ik vind het perfect dat steeds meer kleine
technologische oplossingen een stukje
// thibaut van breugel van de problematiek op zich willen nemen.
Maar voor ons is dat wel een uitdaging. In
België zijn er nu al meer dan 200 bedrijven
in HR Tech. We hebben strakke processen
nodig om zeker te zijn dat we de juiste
partners kiezen."

En dan verkies je dus het laatste?
“De verschillende technologieën evolueren
gewoon te snel om in alles sterk te zijn.
Geef ons dus maar verschillende partijen
die elk de beste zijn in hun domein.”

Dan wordt het natuurlijk wel
belangrijk om al die technologie
te implementeren en op elkaar af
te stemmen?
“Dat is de taak van IT. Om processen
te verbeteren, zijn we in veel gevallen
afhankelijk van IT. Daarom hebben we
beslist om onze IT-afdeling vanaf volgend
jaar niet meer als een apart team te laten
functioneren. IT zit vaak te ver van de
processen en de processen liggen te ver
verwijderd van IT. Iedereen moet dezelfde
taal spreken. Daarom hebben we gekozen
voor een afdeling BPM-IT.”

trendbaHRometer

Human Reef

totaalplaatje
Continu bijleren, nieuwe rollen en taken op zich nemen, …
Werknemers moeten zich tegenwoordig hun volledige
carrière blijven ontwikkelen. Jammer genoeg maakt het
klassieke organigram in een organisatie meestal niet duidelijk
wat de realisaties van individuele personen en teams zijn.
Geavanceerde software kan deze verwezenlijkingen verbinden
met de objectieven en de strategie van een bedrijf.
Het onvermogen om te leren en door te groeien, is volgens
onderzoek de voornaamste reden waarom mensen hun job
verlaten. Enerzijds mogen werknemers zichzelf niet langer in de
veilige cocon van hun basistaken opsluiten. Anderzijds zijn er ook
heel wat medewerkers die verandering omarmen en als een kans
zien om zich verder te ontplooien in een organisatie. Dat is een
mentaliteit die bedrijven constant zouden moeten stimuleren,
maar vaak gebeurt net het omgekeerde.

Voor een organisatie is het van goudwaarde als iemand zich
spontaan inzet voor een nieuw project of zichzelf aanbiedt om
een andere rol in een team of een structuur op te nemen. Een
goed voorbeeld is iemand die zich als mentor over collega’s wil
ontfermen. Niet enkel andere werknemers worden daar beter
van, als mentor ontwikkel je ook de nodige ‘people skills’. Alleen
wil je daar op het einde van de rit natuurlijk waardering voor
krijgen. Echter, met een traditioneel organigram is het doorgaans
niet mogelijk om een overzicht van de hele organisatie en haar
medewerkers te behouden.
Op die manier worden medewerkers tijdens een feedbackgesprek
beoordeeld op eerder vastgelegde evaluatiecriteria. Ze krijgen
dus wel waardering voor routinewerk, maar meestal niet voor de
extra taken en projecten die ze naar zich toe hebben getrokken.
Of erger nog: misschien gaat iemand anders wel met de pluimen
lopen? Het resultaat is nefast: volgende keer zullen ze wel twee
keer nadenken vooraleer ze zich nog eens spontaan voor een
opdracht inzetten. Ze krijgen er toch geen waardering en al zeker
geen beloning voor. Je zou van minder gedemotiveerd raken en
naar een andere job uitkijken. Zo loopt een organisatie het risico
om waardevolle skills te verliezen.
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ga voor
gemotiveerde
werknemers met
een transparante
rolverdeling

trendbaHRometer

dankzij geavanceerde
technologische toepassingen
worden organisaties en
teams doelgerichter en meer
zelforganiserend
// els de geyter
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technologie als oplossing

Zo’n digitaal systeem brengt ook meer flexibiliteit naar de werking
van een organisatie. Heb je voor een project bepaalde skills
nodig? Dan kan software helpen om te zoeken naar medewerkers
die deze vaardigheden na het volgen van een opleiding of
doorheen het traject van hun carrière hebben opgebouwd.
Omgekeerd hebben werknemers ook zelf de gelegenheid om aan
te geven wat hen interesseert. Dient zich een opportuniteit in het
bedrijf aan, dan kunnen ze zichzelf aanbieden om de gevraagde
competenties aan te leren.
Dankzij geavanceerde technologische toepassingen worden
organisaties en teams dus niet alleen flexibeler, maar ook
doelgerichter en meer zelforganiserend. Steeds meer bedrijven
beseffen dat een hiërarchische aanpak niet meer werkt en zoeken
daarom naar oplossingen waarbij de werknemer centraal komt te
staan.

Els De Geyter is oprichter van
Human Reef, een Gentse leverancier
van HR-technologie. De organisatie
streeft naar oplossingen die teams in
organisaties autonomer en flexibeler laat
functioneren, zodat ze sneller kunnen
reageren en anticiperen.

els de geyter

Bedrijven mogen ook één van de sleutelvoorwaarden voor een
gemotiveerde werknemer niet uit het oog verliezen: teamwerk,
zowel structureel als ad hoc. Mensen werken heel graag in een
team, maar dan moeten de verwezenlijkingen van dat team
wel aan bedrijfsobjectieven gekoppeld zijn. Om de rolverdeling
transparanter te maken, doen steeds meer organisaties daarom
beroep op software. Daarmee kan je bijvoorbeeld perfect
in kaart brengen hoe een team werkt en wat de teamleden
doen. Je schuift eigenlijk een paar extra dimensies over het
klassieke organigram, zodat onder andere interne projecten,
klantenprojecten en mentorships zichtbaar worden.

trendbaHRometer
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De technologische vernieuwingen zijn amper bij te houden, maar hoe gaan bedrijven
om met de overvloed aan digitale HR-oplossingen? Federgon vertegenwoordigt
ongeveer 650 organisaties die actief zijn in HR-dienstverlening of in andere
domeinen die betrekking hebben op de arbeidsmarkt. Enkele jaren geleden waagde
de organisatie zich aan een paar voorspellingen over hoe HR en de arbeidsmarkt er in
2020 zouden uitzien.

paul verschueren

data zullen
ons buikgevoel
vervangen, maar
dan moeten we
HR-technologie
wel verstandiger
inzetten

trendbaHRometer
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Dat de digitale evolutie in HR niet
onopgemerkt voorbij zou gaan, stelde
Federgon al vast in het rapport Foresight
2020. Na een relatief trage start is ook
België op de technologische HR-sneltrein
gesprongen. Maar hoe kijkt de HR-sector
zelf tegen de digitalisering aan en hoe
belangrijk is het om mee te zijn? We
vroegen het aan Paul Verschueren,
directeur van de economische dienst
van Federgon en verantwoordelijke voor
lobbywerk en belangenverdediging in
Vlaanderen.

Vind je technologie een zegen of
een bedreiging voor HR?

federgon

“Een bedreiging is het zeker niet.
Technologie is een goede zaak voor HR.
Dienstverlening verloopt veel sneller, je kan
gaan zoeken op plaatsen waar je anders
niet zou kijken, … Kortom, technologie
optimaliseert HR en dat is zowel voor
werkzoekenden als opdrachtgevers
belangrijk.”

“In België heeft Randstad bij een
rondvraag ook ontdekt dat traditionele
arbeidsbemiddelaars geen impact hebben
verloren door de digitalisering van hun
sector. Ze hebben zelf de nodige stappen
gezet om te digitaliseren en kandidaten
beschouwen technologie in de eerste
plaats eigenlijk gewoon als een extra
mogelijkheid.”

Overal maakt men zich wel wat
zorgen over de digitalisering. Hoe
gaat de HR-wereld hiermee om?

Je verwacht dus niet dat
recruitment op termijn volledig
in handen van een computer
zal liggen? Er zal altijd nog een
“Die ongerustheid is er inderdaad wel. Toen menselijke factor nodig blijven.
we vijf jaar geleden met onze Foresight
2020-studie begonnen, merkten we dat de
invloed van technologie op tewerkstelling
vanuit een nogal negatieve invalshoek
werd bekeken. Ik herinner me ook een
studie van de universiteit van Oxford die
een heel duister beeld over HR-technologie
heeft opgehangen. Er heerste vooral
een sfeer van doemdenken, omdat de
technologische mogelijkheden niet echt
evenwichtig benaderd werden.”
“Toch is dat doemdenken vandaag
grotendeels verdwenen en hebben we een
meer realistische kijk op de zaak gekregen.
Onlangs werd dit bevestigd door een
onderzoek van adviesbureau Berenschot
in Nederland. De meeste HR-professionals
vrezen niet voor hun job, maar merken
natuurlijk wel dat hun takenpakket
aanzienlijk verandert en wordt aangepast
aan de digitalisering en robotisering.”

“Daar ben ik behoorlijk zeker van. Je kunt
HR-technologie vandaag niet loskoppelen
van data. Als technologie de wagen is, dan
zijn data de brandstof. En zonder brandstof
rijdt een wagen niet. Maar als je naar die
data kijkt, dan moeten we de kwaliteit
ervan toch nog in vraag durven stellen.
Het is niet moeilijk om heel wat
verschillende soorten profielen op het
internet terug te vinden, maar de validatie
ervan is een probleem. Data zijn zeker de
toekomst voor HR, maar ze gaan nooit
het kritische en creatieve vermogen van
mensen kunnen vervangen.”

“En hoewel er zeker op een constante
manier vooruitgang wordt geboekt in
AI en machine learning, staan we toch
minder ver dan men ons vijf jaar geleden
heeft willen doen geloven. Technologie
zal zeker een steeds grotere meerwaarde
in HR krijgen, maar enkel als we er op
de juiste manier gebruik van maken.
Dan zullen data in staat zijn om ons
buikgevoel te vervangen, waardoor we
HR naar een hoger niveau zullen tillen.
Maar het menselijke surplus en het
interpretatievermogen van mensen zal
technologie nooit kunnen imiteren.”

Intussen mogen we gerust van
een explosie aan technologische
HR-oplossingen spreken. HR Tech
Valley is een organisatie die orde in
het aanbod probeert te scheppen.
Hoe belangrijk is hun rol?
“Voor veel bedrijven bestaat er wel een
drempel naar technologie. HR Tech Valley
heeft als community zeker de verdienste
om HR Tech-bedrijven, HR-dienstverleners
en HR-professionals samen te brengen
en de drempel zo een stukje te verlagen.
Ze laten dienstverleners uit een meer
conventionele sfeer kennis maken met
technologiespelers, en omgekeerd. Dat
helpt mensen om meer inzicht te krijgen in
de mogelijkheden en om na te denken over
welke technologie ze kunnen gebruiken
om hun doelstellingen te realiseren. Dat is
een absolute meerwaarde.”

Een van de grootste uitdagingen
voor die toekomst is de schaarste
op de arbeidsmarkt. Welke rol zal
technologie hierin spelen?
“Technologie zal bedrijven zeker steunen
om te leren omgaan met die schaarste
en om oplossingen te zoeken. Ze
kunnen bijvoorbeeld veel sneller dan
vroeger beginnen met het opsporen van
kandidaten, zelfs wanneer ze nog niemand
nodig hebben. Het wordt mogelijk om
op een proactieve manier een virtuele
talentpool aan te leggen, zodat ze effectief
kunnen rekruteren op basis van de skills
en competenties die ze nodig hebben.
De afstand tot de arbeidsmarkt wordt zo
ook een stukje kleiner. Je kunt op een veel
intensievere manier contact houden met
kandidaten, terwijl het vroeger allemaal
bij een vacature begon en je moest
wachten tot kandidaten zichzelf kwamen
aandienen.”

“We zijn inderdaad later gestart dan onze
buurlanden, maar we zijn dat verschil
nu geleidelijk wel aan het goedmaken.
Technologie wordt sneller toegepast en
het aantal aanbieders van technologische
oplossingen neemt zienderogen toe. De
fase van vluchtige verkenning is achter
de rug. Dat betekent niet dat we al op
hetzelfde niveau zitten als in Nederland of
in de Angelsaksische landen, maar ik zie
toch wel een serieuze versnelling.”

Welke trends in HR-technologie
moeten we de komende jaren in
het oog houden?

“Platformen en applicaties zullen ook nog
crucialer worden. Kandidaten worden zelf
immers ook heel erg verleid door alles wat
digitaal is. Zeker bij jongeren werkt dit als
een soort magneet, maar ook ouderen
gaan er graag in mee. Mensen zoeken
de kortste weg naar de arbeidsmarkt
en dat is steeds meer hun smartphone.
Gebruiksgemak wordt dus steeds
doorslaggevender. Ik was verrast om te
lezen dat volgens een studie van Randstad
Google het belangrijkste instrument is voor
mensen die werk zoeken. Ze gebruiken
dus maar één venstertje meer. Ook de
werkgevers zullen dankzij digitalisering
voor een veel persoonlijkere aanpak
kunnen kiezen en bijna op maat van de
kandidaten werken.”

“Eigenlijk allemaal goed nieuws dus:
een kleinere afstand, een groter
gebruiksgemak, een lagere drempel, …
Uiteindelijk zou dat volgens mij moeten
“Het dataverhaal zal zeker belangrijk
leiden tot een arbeidsmarkt die vlotter
blijven. Er heerst een datahonger bij veel
werkt. Wel wordt het een uitdaging om alle
organisaties die ermee aan de slag willen
gaan. Technologie heeft die data ook nodig toepassingen op een efficiënte manier in
de HR-waardeketen te integreren, zodat
om te functioneren, maar de verwerking
technologieën op elkaar aansluiten. Dat
ervan blijft een uitdaging.
blijft een puntje van aandacht.”

wie schrik heeft,
krijgt kletsen
// paul verschueren
Ik merk bijvoorbeeld dat bedrijven soms
nog de neiging hebben om technologische
oplossingen met heel weinig data te
gebruiken. Het heeft natuurlijk geen zin om
een intelligent dashboard in te zetten als je
maar voor acht tot tien mensen over data
beschikt. Je moet conclusies nog altijd op
een verstandige manier vormen.”

Heb je nog advies voor HRdienstverleners die het allemaal
toch met een bang hartje
bekijken?
“Ze mogen zeker niet bang, maar
wel kritisch zijn. En nadenken over
wat ze precies betekenen voor de
arbeidsmarkt. Van zodra je dat weet,
is technologie een enorme facilitator
om op een verrijkte manier HRdienstverlening te kunnen aanbieden.
Wie schrik heeft, krijgt kletsen.”
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“Er wordt wel eens gezegd dat Human
Resources een van de meest traditionele
en behoudsgezinde afdelingen in een
organisatie is, en ik denk dat dit wel klopt.
Dus ja, het implementeren van technologie
in bedrijven vergt nog wel wat werk en
mag zeker een duwtje in de rug krijgen. Ik
denk dat HR-diensten vooral eens moeten
nadenken over hun bestaansreden in een
wereld vol verandering. Ze moeten zich de
vraag stellen welke problemen ze precies
willen aanpakken en op basis daarvan op
zoek gaan naar technologie die hen daar
een stukje bij kan helpen. Technologie
mag in geen geval een doel zijn. Het is een
middel om een doel te bereiken. Ik zie wel
dat technologie bedrijven steeds vaker
aanzet om hun eigen businessmodel te
evalueren en hun marktpropositie kritisch
onder de loep te nemen om klaar te zijn
voor de toekomst.”

België is wel vrij laat op de
digitale HR-sneltrein gesprongen.
Hebben we die achterstand
intussen ingehaald?

trendbaHRometer

Hoe ver staan bedrijven eigenlijk
al in hun digitale transformatie?

trendbaHRometer
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je kunt
pas op AI
vertrouwen
als je weet
wat het doet
Artificiële intelligentie is het buzzword van het moment: iedereen gebruikt het, maar
niemand vraagt zich af wat het eigenlijk echt doet en of het wel zinvol is. Veel te vaak
wordt de term toegepast op elementaire technologieën die er weinig mee te maken
hebben. AI heeft het potentieel om een enorme meerwaarde te bieden binnen het
werk van HR-specialisten, maar technologie moet meer zijn dan iets wat leuk is om te
hebben.
Op het ‘Recruitment Tech Event’ in
Amsterdam had het Zweedse bedrijf
Tengai onlangs veel bekijks met een
rekruteringsrobot. Een machine die de
rol van de menselijke recruiter helemaal
imiteert en eerlijke sollicitatiegesprekken
zonder vooroordelen uitvoert. Wie een
HR-interview afneemt, heeft soms de
neiging om een mening te vormen op basis
van factoren die er weinig toe doen. Als
de kandidaat een sterk parfum heeft, dan
kan dat iemands beoordeling in principe al
beïnvloeden. De robot luistert naar spraak
en antwoorden, en doet dat bij iedereen
op dezelfde manier, ongeacht het parfum.
Hoe fascinerend dit ook klinkt, meer dan
speelgoed is het eigenlijk niet.

De uitvinding is een goed voorbeeld van
hoe wij AI in de HR-sector de voorbije
vijftien jaar hebben zien evolueren.
Aanvankelijk was het erg moeilijk
om bedrijven uit te leggen wat het
precies was en hoe die technologie kan
bijdragen tot het zoeken naar geschikte
profielen. Vandaag is de balans helemaal
omgeslagen en lijkt iedereen AI te
willen inzetten om de juiste kandidaat te
vinden. Alleen zijn we ons te veel op de
technologische kant aan het focussen en
verliezen we de aandacht voor wat AI echt
kan doen op het vlak van rekrutering.

In de praktijk neemt AI zelf geen
beslissingen, maar gebruikt het data
en intelligentie. Daarom doen wij
beroep op een combinatie van AI- en
semantische technologie. Artificiële
intelligentie weet in principe niet
waarover iets gaat en redeneert alleen
maar, terwijl de semantische dimensie
begrijpt en betekenis geeft aan bepaalde
overeenkomsten. Heel veel technologie
kijkt echter alleen naar statistische
patronen, en houdt geen rekening
met inhoud. Dat kan perfect als je over
gigantische hoeveelheden data beschikt,
maar in Human Resources is dit doorgaans
niet het geval.

HR optimaliseren
AI-technologie heeft in mijn ogen zeker
niet als doel de menselijke hand in het
rekruteringsproces te vervangen. Er
zal altijd een combinatie van de twee
nodig zijn. Aan de ene kant heeft AI het
potentieel om een deel van het werk te
automatiseren en een pak efficiënter te
maken. Een machine kan de selectie veel
sneller en nauwkeuriger uitvoeren dan
een menselijke medewerker. Puur op basis
van hard skills, kennis en ervaring zal AI
zo zeker geschikte kandidaten vinden.
Maar de perfecte match moet ook binnen
de bedrijfscultuur passen. En dat is veel
moeilijker in kaart te brengen.

filip de geijter

Filip De Geijter is CEO van Actonomy,
al 15 jaar een wereldwijde pionier in AItechnologie voor rekruteringsprocessen.
Het Gentse bedrijf is gespecialiseerd in
searching en matching software voor de
HR-wereld.

Het idee dat AI Human Resources ooit
volledig zal vervangen, is dan ook flink
overdreven. Zelfs een Zweedse robot zal de
menselijke touch in rekrutering niet kunnen
imiteren. Maar dat is uiteraard ook niet
het uitgangspunt van AI. Gelukkig worden
computers intussen almaar krachtiger
en lijkt iedereen zich steeds bewuster te
worden van het belang van data. Hoe
meer we werken met data die ontdaan zijn
van subjectieve kenmerken, des te groter
de waarde van AI in HR zal worden. Pas
als je weet wat AI doet, kan je er ook op
vertrouwen in je rekruteringsproces.
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Hoe gebruiken de meeste bedrijven
vandaag AI-technologie in rekrutering?
In feite wordt AI vooral ingezet om naar
patronen in data te zoeken. Het legt
verbanden tussen bijvoorbeeld skills
van kandidaten en jobomschrijvingen.
Een voorbeeld: je bent op zoek naar
een ‘software developer’. Dan zou je die
zoekopdracht open kunnen trekken naar
andere termen die hiermee verband
houden, zoals ‘software development’ of
‘software testing’. Wie die skills op z’n cv
heeft staan, zou immers in aanmerking
kunnen komen voor de functie van
software developer.

trendbaHRometer

semantische technologie

HR Tech Valley
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belgië is nu dé
hotspot van HR
Tech, maar de
weg naar HR 4.0
is nog lang
De revolutie die tot HR 4.0 heeft geleid, is in België relatief laat
van start gegaan. Hoewel we onze achterstand zeker nog niet
hebben goedgemaakt, is ons land toch maar mooi de absolute
hotspot van HR-technologie in Europa geworden. Met intussen
al meer dan 200 providers die elk een oplossing in de wereld
van HR aanbieden. Ondanks die rijkdom aan technologie
hebben we weliswaar nog veel werk voor de boeg.

Hans Mangelschots is de business
manager van HR Tech Valley, de
organisatie die HR Tech-bedrijven,
HR-professionals en HRdienstverleners samenbrengt. Hans
focust zich al enkele jaren op het
versnellen van de digitalisering in
HR ten voordele van een positieve
werkbeleving.

hans
mangelschots

HR 4.0 is nauw verbonden met de zogenaamde Industry 4.0,
ofwel de vierde grote industriële revolutie. Van een revolutie mag
je in Human Resources zeker spreken. HR wordt in grote mate
geautomatiseerd en begint zich op meer strategische kwesties
te richten, zoals het aantrekken van gekwalificeerde talenten, het
ontwikkelingsbeleid van het huidige personeel, een verbeterd
organisatieklimaat in functie van retentie, en andere benaderingen
die rechtstreeks bijdragen aan de strategische resultaten van het
bedrijf.
Deze nieuwe aanpak is doordrongen van technologische
oplossingen, mede onder invloed van de nieuwe generatie
millennials, die intussen leidinggevende functies in bedrijven
bereiken. De focus ligt ook veel meer op medewerkers en
kandidaten, aangezien zij andere behoeften hebben gekregen.
Door hun attitude op de arbeidsmarkt mogen we hen meer
dan ooit Career Owners noemen, omdat ze meer keuzevrijheid
hebben in hun loopbaan met een voorkeur voor een positieve
digitale beleving die het werk aantrekkelijker maakt.

trendbaHRometer
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enthousiast én terughoudend

Die technologische oplossingen worden aangereikt door tal van
aanbieders die zich in België hebben geconcentreerd én van
Belgische oorsprong zijn. In 2017 stonden er nog maar 65 op de
kaart van HR Tech Valley, vandaag zijn ze al met meer dan 200.
Toch behoren we nog niet tot de top 5 van de beste startuplanden van Europa. We stellen wel vast dat HR-technologie in
België veel sterker aanwezig is dan in onze buurlanden. HRtechnologie is een nieuwe niche geworden die stilaan haar plaats
in het ecosysteem opeist. Meer zelfs, de HR-techwereld is intussen
herschapen tot een doolhof aan technologieën die allemaal één of
meerdere HR-processen optimaliseren.

Ondanks het succes van onze HR-start-ups bevindt HR zich
een beetje in een identiteitscrisis. Bedrijven zijn tegelijkertijd
enthousiast en toch ook terughoudend als het op nieuwe
technologieën aankomt. De bewustwording van HR 4.0 is in
2019 zeker gestart en organisaties beginnen te proeven van het
enorme menu aan HR Tech-oplossingen. Aanvankelijk met het
oog op rekrutering en Talent Acquisition, nadien stilaan ook voor
retentie en development.

Dat die plotse explosie aan HR-technologie in ons kleine
landje gebeurt, hangt samen met de aanwezigheid van zowel
de expertise – Belgen zijn slimme mensen – als de typische
problemen op de arbeidsmarkt waar ook de rest van de wereld
mee te maken krijgt. Het tekort aan talent, retentie, diversiteit,…
Al deze uitdagingen spelen hier in een erg klein gebied. Daar
komt nog eens bij dat we een complexe arbeidsmarkt hebben
en dat er meerdere talen aanwezig zijn. Die factoren maken het
een stuk gemakkelijker om dezelfde technologie ook buiten de
landsgrenzen te gaan aanbieden.

Vooral grote bedrijven volgen de evolutie en tonen interesse
in nieuwe oplossingen. Uit ervaring weten we echter dat de
gemiddelde kmo er daarentegen nauwelijks mee bezig is. Zij
focussen zich eerder op de continuïteit van huidige processen
en hebben meestal niet de middelen om te experimenteren met
nieuwe werkwijzen en nieuwe technologie.
Bedrijven die wel potentieel zien, botsen vaak op weerstand rond
het gebrek aan skills en de chaos in het aanbod technologische
HR-oplossingen. Technologie mag ook geen doel op zich zijn.
Veel organisaties verwachten dat HR-technologie bestaande
processen zal verbeteren en ze zelf de controle kunnen behouden,
terwijl het juist belangrijk is om het hele HR-proces eens onder de
loep te nemen en mogelijks te hervormen. De controle is immers
naar de Career Owner verschoven.
De fundamenten zijn dus aanwezig, maar er is nog een lange weg
af te leggen naar HR 4.0, waarbij de kandidaat of de werknemer
centraal komt te staan en HR-technologie gebruikt wordt voor
een meer persoonlijke aanpak ten voordele van een positieve
werkbeleving.

hr tech valley

belgisch succesverhaal
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deeleconomie:
klusjes die we
vroeger in het
zwart deden, zijn
eindelijk legaal
Bijverdienen zonder extra belastingen te moeten betalen? Het
was lange tijd een utopie, waardoor de gemiddelde Belg het
vaak maar in het zwart deed. Intussen is deeleconomie in een
wettelijk kader gegoten en mogen particulieren via een erkend
platform binnen een jaarlijks bedrag klusjes uitvoeren. Een
schitterende zaak waar zowel bedrijven als burgers de vruchten
van plukken.
Zelfs wie nog nooit van de term ‘deeleconomie’ gehoord heeft,
is er mogelijk wel al mee in contact gekomen. Grootschalige
initiatieven zoals Uber of Airbnb rekenen we hier immers ook
bij. Het idee is simpel: burgers delen diensten of goederen met
elkaar. Bijvoorbeeld voor klusjes die anders toch maar blijven
liggen. In België is het zeker nog geen hype, maar daar gaat snel
verandering in komen. Vooral Frankrijk heeft binnen Europa een
voortrekkersrol en ook in Nederland is het concept al erg populair.
Volgens een raming van een PwC-rapport noteerde ons land in
2018 een omzet van twee miljard euro. Daarvan ging ongeveer
25% naar diensten voor huishoudens.

platform-economie

Het leuke aan deeleconomie is het feit dat echt iedereen mag
meedoen. We zien er dan ook een heel breed publiek op afkomen,
en het aandeel tussen mannen en vrouwen is mooi in evenwicht.
Hoger opgeleide stedelingen vormen de grootste groep. Zij zien
het als een opportuniteit om bij te verdienen of te besparen, en
natuurlijk speelt ook het ideaal van ecoburgerschap een grote
rol. Maar eigenlijk opent deeleconomie voor alle lagen van de
bevolking nieuwe perspectieven: van de student die graag iets wil
bijverdienen, over de werkende Belg tot de gepensioneerde die
actief wil blijven.

Om alles vlot te laten verlopen en fiscaal te reguleren, heeft
de overheid, onder impuls van de Europese Unie en de VNdoelstellingen voor duurzame ontwikkeling, een wettelijk kader
gevormd. Zo mag je jaarlijks maximaal 6.250 euro bijverdienen,
een bedrag dat geïndexeerd wordt en waar geen maandelijkse
limiet op staat. Natuurlijk blijven sommige aspecten wel redelijk
vaag. Hoe zit het bijvoorbeeld met aansprakelijkheid wanneer het
mis gaat? Is dat de verantwoordelijkheid van de klusser zelf? Of
van de klant? Of van het platform dat de tewerkstelling regelt?

Ook zelfstandigen mogen trouwens onbelast bijklussen, op
voorwaarde dat ze zich buiten hun eigen sector begeven. Een
zelfstandige schilder mag dus geen schilderwerken uitvoeren,
maar wel ergens een maaltijd gaan koken. Concurrentie
is het zeker niet, want de meeste klusjes zijn veel te klein
voor een professional. Eigenlijk is deeleconomie vooral een
tegemoetkoming aan een vraag die tot hiertoe onbeantwoord
bleef (of in het zwart geregeld werd). Uiteraard mag je niets doen
waarvoor een zekere beroepsbekwaamheid vereist is. Het spreekt
voor zich dat niemand als chirurg kan bijklussen.

jochen de bie

Dat laatste is nog een belangrijke voorwaarde: het is wettelijk
noodzakelijk om je bij een erkend platform aan te sluiten. In het
Engels wordt het concept daarom wel eens ‘platform economy’
genoemd. Zo’n digitaal platform regelt niet alleen de betaling,
maar gaat ook vraag en aanbod aan elkaar matchen door
allerlei obstakels weg te werken. Denk maar aan het zoeken
naar kandidaten, communicatie, administratie, … En ook een
kwaliteitsbeoordeling is voorzien: via een reviewsysteem zie je op
voorhand wie je binnenhaalt. Op die manier helpen platformen
dus ook om het consumentenvertrouwen aan te wakkeren.
De komende jaren zullen steeds meer mensen langs deze weg
een bijverdienste vinden, en ook bedrijven zullen vaker kleine
klusjes uitbesteden. Het is vanuit sociaal en ecologisch standpunt
immers aantrekkelijk om iemand lokaal aan het werk te zetten.
Bovendien is het financieel voordelig en wordt het concept door
de overheid aangemoedigd.
Natuurlijk staat het hele systeem nog in z’n kinderschoenen. Er
is dan wel een wetgeving, maar over kwesties zoals verzekering,
dataprivacy of voedselveiligheid tasten we nog een beetje in
het duister. Samen met andere providers hopen we het debat
te openen en alle partijen rond de tafel te krijgen, zodat we dit
geweldige idee verder kunnen uitbouwen en deeleconomie voor
iedereen toegankelijk maken.

Jochen De Bie is medeoprichter
van Kluster. Samen met Sam Roose
ontwikkelde hij een applicatie die
klussers en klanten helpt om elkaar te
vinden. Het platform biedt informatie,
regelt betalingen en is ook voorzien
van een ratingsysteem. Via API
mogen ook derde partijen diensten in
deeleconomie laten afhandelen.
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Nogal wat mensen die op ons platform een kandidaat voor
een opdracht komen zoeken, bieden zich nadien zelf aan om
bij te klussen. Iedereen heeft wel een specialiteit en financieel
is het voor alle partijen erg interessant. Wat voor de ene een
extra inkomen betekent, is voor de andere een mogelijkheid
om kleine taken goedkoper te laten uitvoeren dan binnen het
klassieke economische model. Je laat immers geen tuinarchitect
langskomen om je gras te maaien, en een student zal daar voor
een kleine vergoeding met veel plezier werk van maken.

trendbaHRometer
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Facelytix
Rekrutering en assessment hebben de
voorbije twintig jaar mogen meesurfen
op een golf van technologische
vernieuwingen. Van papier over pc
naar smartphone, video en online
assessments. En toch staan we nog maar
aan het begin van de technologische
revolutie in HR. Het bewijs daarvan zijn
de vele AI-toepassingen die opduiken
en die het menselijke buikgevoel
stelselmatig vervangen.

gelaatsuitdrukkingen analyseren:
de volgende
AI-doorbraak in HR?

trendbahrometer

Maar in de toekomst zou AI nog veel verder
kunnen gaan. Een aantal geavanceerde
vormen van AI, die gebruik maken van
deep learning, zien er veelbelovend
uit wanneer je ze in combinatie
met hedendaagse HR-technologie
combineert. Zo gebeuren steeds meer
interviews via een webcam. Zou het niet
geweldig zijn als we een AI-toepassing
op deze beelden kunnen loslaten en zo
een wetenschappelijk onderbouwde
interpretatie van gelaatsuitdrukkingen
kunnen vormen?

te maken, doen we beroep op ongeveer
dertig verschillende gedragsindicatoren.
Natuurlijk is het niet de bedoeling dat
een computer het volledige proces zal
overnemen. Zo zal het nog wel een tijdje
duren vooraleer AI bepaalde kenmerken
feilloos kan interpreteren. Maar het zou
toch al geweldig zijn als we pakweg een
derde van het assessmentproces aan een
AI-assistent kunnen overlaten?
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Het meest voor de hand liggende gebruik
van AI voor assessment bestaat uit het
verzamelen van online informatie over
kandidaten. Die toepassing wordt natuurlijk
steeds krachtiger, aangezien we nu te
maken krijgen met de eerste generatie
medewerkers die volledig met het internet
is opgegroeid en bijgevolg niet te beroerd
is om allerlei details over hun leven via
kanalen zoals de sociale media te delen.

veel potentieel
De basis is er alvast. De huidige generatie
AI-, machine- en deep learning-tools biedt
veel meer mogelijkheden dan enkele jaren
geleden. Maar minstens even belangrijk als
de technologie is de enorme hoeveelheid
beschikbare data die we gebruiken om de
betrouwbaarheid van de technologie te
testen.

Zo kunnen we nagaan in hoeverre de
analyses overeenkomen met die van
HR-professionals en van gevalideerde
assessment-instrumenten. In een latere
gezichtsanalyse
fase willen we testen welke van beide
interpretaties het best in staat is om het
Misschien lijkt dat idee nogal futuristisch,
toekomstige gedrag van de kandidaten
maar vergis je niet: er wordt in ons eigen
te voorspellen. Al zijn we er ons zeker van
land al aan gewerkt. Facelytix is een
start-up met de ambitie om de technologie bewust dat het nog wel even zal duren
als een van de eerste bedrijven uit te testen vooraleer we voldoende data hebben om
en zo baanbrekende nieuwe toepassingen een computeranalyse even betrouwbaar te
maken als een menselijke equivalent.
te ontwikkelen. We geloven dat het op
termijn zeker mogelijk moet zijn om het
Gezichtsinterpretatie zal ook telkens in
sollicitatie- en assessmentproces met
een groter evaluatiekader moeten worden
dit soort behavioural data en analyses te
toegepast. Maar het potentieel is dermate
ondersteunen.
groot dat we echt geloven in een mooie
toekomst waarin AI-toepassingen het werk
Hoe gaat het precies in z’n werk?
van recruiters en andere HR-professionals
Recruiters weten hoe belangrijk
ondersteunen.
lichaamstaal is bij het evalueren van een
kandidaat. Om een goede inschatting

Isabel Gonzalez is R&D Director bij
Facelytix. Daar timmert ze aan de
toekomst van HRassessment met de ontwikkeling
van software voor rekrutering en
jobmatching.

isabel
gonzalez
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actief interim

vraag mij nog niet
om een VR-bril, we
gebruiken gewoon
ons boerenverstand
Bruno Thollebeke is sinds begin 2019 aan de slag als CEO van Actief Interim. Een uitdaging
die hij vol overtuiging is aangegaan na een carrière van ruim twaalf jaar bij Randstad.
Natuurlijk merkte hij wel enkele logische verschillen met de Nederlandse reus in de
uitzendsector, meer bepaald op vlak van digitalisering. Intussen is hij volop bezig om daarin
te groeien en mooie dingen met Actief Interim te realiseren. Zonder daarbij z’n kritische blik
op de toenemende digitalisering te verliezen.

Eigenlijk was finance zijn specialiteit toen
Bruno Thollebeke met de interimwereld
kennis maakte, maar de stap naar
digitalisering was niet groot. “Dat is zelfs
vaak een logische combinatie. Je wil
toch weten wat nieuwe HR-technologie
oplevert en of het rendabel is? Innovatie
is pas geslaagd wanneer het geld op je
bankrekening staat.”

Nederland heeft op vlak van
digitalisering een aanzienlijke
voorsprong genomen. Dan was
het wellicht even schrikken toen
je vanuit Randstad bij Actief
Interim terechtkwam?
“Een schok was het zeker niet, maar het
was natuurlijk anders. Het zijn eigenlijk ook
twee verschillende werelden. Randstad
is een wereldwijd beursgenoteerd bedrijf
met een aparte centrale digital factory,
gedreven door een start-upmentaliteit
waarbij veel geëxperimenteerd wordt. Dat
zorgde voor een hele grote diversiteit aan
toepassingen. Zonder altijd te weten wat
ze nu precies aan het doen waren, maar
dat was ook niet erg.”

“Actief Interim blijft daarentegen vooral
op z’n corebusiness focussen en richt zich
op een kmo-markt. Het is een netwerk van
onafhankelijke, ondernemende kantoren,
met mensen die hun klanten en hun
kandidaten door en door kennen. Dat is
erg waardevol, maar daardoor liggen de
accenten enigszins anders. De relatie tot de
klant en kandidaat is veel persoonlijker en
echt op maat.”

Wat is het eerste dat je als CEO
gedaan hebt?
“Ik weet graag hoe we concreet werken. Dus
in het begin heb ik gewoon overal post-its
op de wanden in mijn kantoor geplakt met
vragen over wat een HR-consultant doet
van zodra hij of zij ’s ochtends op kantoor
binnenwandelt. Welk scherm gaat open als
je de pc aanzet? Wat doe je in welk systeem
en wanneer? Hoe is dat allemaal aan elkaar
gelinkt? Wat is de ervaring van de klant of de
kandidaat? Dan zag je snel de punten die we
kunnen optimaliseren. Uiteraard staat zoiets
nooit volledig op punt, maar het zit in de
kleine dingen.”

Ondertussen is er een ware
technologische revolutie bezig.
Kan je het nog bijhouden?

“Het moeilijkste in de interimwereld is
voor mij de klant begrijpen. Wat heeft die
persoon in dat bedrijf nodig en is hij zich
// bruno thollebeke
daar zelf goed bewust van? Langs de kant
van de kandidaat is competentieprofilering
“Het documentenbeheer verliep
bijvoorbeeld moeilijk, waardoor we hiermee normaal, maar voor een vacature is dat
veel moeilijker. Als een computer daarmee
wel wat tijd verloren. Er gebeurden ook
kan helpen, zou dat zeker een meerwaarde
dingen uit het hoofd die je door het
systeem kan laten doen. Natuurlijk moesten kunnen zijn voor HR-consultants. Dan zou
je automatisch kunnen beginnen matchen.
we keuzes maken en daarom hebben we
Ooit zal dat wel mogelijk zijn, maar ik heb
besloten om ons op het werk van onze
nog niet het gevoel dat de technologie
HR-consultants te focussen. Hoe kunnen
vandaag al op punt staat.”
we hun leven gemakkelijker maken?”

En zie je al resultaat?
“Eigenlijk zijn we niet uitgegaan van
systemen, maar hebben we gekeken naar
wat we nodig hebben. Je moet voorlopig
geen VR-bril verwachten waarmee je
bij klanten kunt rondlopen of met een
kandidaat kunt spreken. We gebruiken
gewoon ons boerenverstand en gaan
na wat écht belangrijk is. Oplossingen
waarmee je minder lang moet wachten of
gemakkelijker iets kunt opzoeken.
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bruno thollebeke

technologie kan
in een kandidaat
meer dingen zien
dan een mens

“Ik heb allerlei soorten oplossingen
gevolgd: AI, machine learning, automatic
matching, een chatbot die kan praten,
automatische competentieprofilering, …
Je kunt daar zeker iets mee, maar ik moet
het allemaal toch nog zien. In machine
learning en AI heb ik me bijgeschoold,
want je hoort er overal over praten. Maar
als je vraagt wat het exact betekent,
dan krijg je veel minder antwoorden. De
technologie is er dus, maar wat gaan we er
exact mee doen?”

trendbaHRometer

Gewoon een eerste laag zetten boven
op de basissystemen en zo het werk van
je HR-consultants efficiënter maken. Ik
spreek dus niet over innovatie, al gaan we
dat zeker nog doen. Maar eerst moeten
we onze basis op systeemniveau goed
hebben en alles verwijderen wat daar niet
aan bijdraagt. Het belangrijkste hebben
we: de juiste mensen in de field en op het
hoofdkantoor.”

trendbaHRometer
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Houd je er rekening mee dat het takenpakket
van een HR-consultant zal veranderen?
“Dat is voor mij ook nog niet duidelijk. Het is wel logisch dat je
verloning verregaand kunt automatiseren, dat zullen wij op een
bepaald moment ook doen. Maar ik weet niet wat er voor de
HR-consultant in de kern van z’n job gaat veranderen. Ze moeten
hun kandidaten en klanten in de eerste plaats goed kennen
en momenteel zie ik nog niet hoe technologie hen hierbij kan
ondersteunen.”

Een andere uitdaging waar jullie als interimspecialist op moeten inspelen is de toenemende
schaarste op de arbeidsmarkt.

actief interim

“Ik hoor wel dat het moeilijker wordt om kandidaten te vinden,
maar ik denk dat we in de eerste plaats een andere mindset
nodig hebben. Waarom moet iemand per se vijf jaar ervaring
hebben, terwijl een kandidaat met minder ervaring misschien wel
over de juiste skills beschikt? Begin eerst met je klant hiervan te
overtuigen en uitgebreid met je kandidaat te spreken. Wedden
dat de kandidaat op het einde van de dag een job heeft en de
klant echt tevreden is?”

er is zeker een
technologische
oplossing op komst
om een kandidaat
aan een vacature
te matchen. Dat
is immers geen
kernfysica meer
// bruno thollebeke

En zie je hier een rol voor technologie
in weggelegd?
“Technologie kan in een kandidaat meer dingen zien dan een
mens, op voorwaarde dat alles goed in het systeem is ingegeven.
Software kan op basis van die data wel zeggen wat iemand kan,
maar ik vind dat er altijd een menselijke interventie nodig is om
te controleren of het wel klopt. Vervolgens kan je ermee naar
de klant, en of je dat op een geautomatiseerde of op een meer
persoonlijke manier doet, wil ik in het midden laten. Zolang je
het maar aftoetst, want technologie kan niet alles. De impact van
technologie zal er dus zeker zijn, maar ik geloof niet dat de rol van
een HR-consultant de eerste jaren grondig zal veranderen.”

Wat zie je in de nabije toekomst dan wel
veranderen?
“Er is zeker een technologische oplossing op komst om een
kandidaat aan een vacature te matchen. Dat is immers geen
kernfysica meer. Dus ik geloof wel dat technologie de rol van de
huidige spelers voor een stuk zal willen overnemen. Bijvoorbeeld
om te voorspellen wanneer iemand zal weggaan, of om een
beter zicht te krijgen op het moment waarop iemand klaar is om
een ander type job te gaan doen. Voor de volledige sector zal
een technologische oplossing gezocht worden, maar ik geloof
persoonlijk niet dat technologie nu al sterk genoeg is om te
kunnen interpreteren wat iemand precies nodig heeft in een job.”
“Als je veel grote klanten met “standaardprofielen” hebt, kan ik me
wel inbeelden dat technologie erg interessant is. Maar voor Actief
Interim ligt dat anders. Laat ons eerst onze huidige systemen
moderniseren en nadien zie ik zeker wel mogelijkheden om onze
persoonlijke aanpak naar kandidaat en klant met technologie
te ondersteunen. Bij ons zal de mens altijd centraal staan: eigen
consultants, kandidaten en klanten.”

trendbaHRometer

lida joly
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Allthingsblue

in HR Tech
zijn al fouten
gemaakt, omdat
software alleen
door mannen
ontworpen is

trendbaHRometer
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Is diversiteit de oplossing voor de
schaarste op de arbeidsmarkt? Lida
Joly, oprichtster van Allthingsblue,
gelooft dat het zeker gemakkelijker
wordt om vacatures in te vullen als we
meer rekening houden met de rijkdom
aan profielen op de markt. Diversiteit
moet daarom ook aan de basis liggen
van de tools die HR-teams in bedrijven
gebruiken om te rekruteren.

allthingsblue

“De nieuwe generatie millennials is de
meest diverse ooit op de arbeidsmarkt.
Ze telt evenveel mannen als vrouwen, en
heel wat kandidaten hebben een andere
etnische of culturele achtergrond en
andere doelstellingen. Tegen 2024 zullen
ze 45% van de werknemers vormen, maar
veel bedrijven zijn gewoon niet klaar om
zo’n diverse teams aan te werven, en ook
niet om hen te managen. Er moet dringend
gewerkt worden aan een diverse en
inclusieve bedrijfscultuur, zodat iedereen
zich betrokken voelt en helemaal zichzelf
kan zijn op het werk”, zegt Lida Joly, een
van de twee oprichters van Allthingsblue.
Haar bedrijf maakt software die visualiseert
of organisaties wel goed bezig zijn op het
vlak van diversiteit, wat hun KPI’s zijn, hoe
ver ze staan en hoe ze hun doelstellingen
kunnen bereiken. Zelf is ze niet afkomstig
uit de HR-wereld. Data zijn haar specialiteit
en die vormen dan ook de basis van de
diversiteitstool.

Had je het gevoel dat er dringend
nood was aan zo’n diversiteitstool
voor HR?
“Eigenlijk zijn we om twee redenen met
dit bedrijf gestart. Enerzijds heeft het wel
wat met frustratie te maken. Ik draai al
een tijdje mee in de technologiewereld en
heb in meerdere Amerikaanse bedrijven
gewerkt. Vaak was ik de enige vrouw in
het managementteam. Gelukkig heb ik
met verschillende goede CEO’s gewerkt
die ervoor zorgden dat ik een stem aan
tafel had, maar ik heb ook in omgekeerde
situaties gezeten. Zeker de voorbije tien
jaar heb ik elke dag moeten knokken
om als vrouw in een bedrijf gehoord te
worden.”

“Los daarvan heb ik samen met mijn
collega zelf gemerkt hoe moeilijk het is
om een divers team samen te stellen. Hoe
weet je welke profielen of skills je moet
aanwerven als je niet over data beschikt?
Je kan wel aan HR vragen stellen en
dan tonen zij een spreadsheet, maar op
basis daarvan kan je echt geen goede
beslissingen nemen. Het is te subjectief,
want je kunt alleen maar luisteren naar
wat iemand anders over een persoon
vertelt. Er was dus een tool nodig die data
uit het verleden combineert met realtime
data, zodat managers betere beslissingen
kunnen nemen en betere teams kunnen
samenstellen om uiteindelijk ook betere
producten te maken.”

HR is een
beroep dat
vaak door
vrouwen
wordt
beoefend

“Ze beheren de jobs ook op een puur
administratieve manier door cv’s op te
volgen en door te sturen. Maar ze stellen de
vacatures niet zelf op. Dat doen de mensen
die de macht in het bedrijf hebben, en dat
zijn voor 75% blanke mannen in een blauw
pak. Uit het laatste rapport van het World
Economic Forum blijkt overigens dat dit in
België nog steeds een groot probleem is.
De voorbije tien jaar is de meerderheid van
de jobs in management in ons land door
mannen ingevuld.”
“HR Tech, en bij uitbreiding technologie in
het algemeen, is vooral een mannenwereld.
Veel bedrijven ontwikkelen daardoor
producten die niet helemaal representatief
zijn voor de maatschappij. Een extreem
voorbeeld: er zijn destijds vrouwen
gestorven door ongevallen met de eerste
airbags, omdat ze enkel door mannen
ontworpen en getest waren.”

Betekent dit dan dat veel HRsoftware ook niet representatief
genoeg is?
“Als software voor een hele maatschappij

// lida joly bedoeld is, dan moet die ook door zo’n

Je hebt zelf dus al met het
diversiteitsprobleem te maken
gekregen. HR is eigenlijk vooral
een vrouwenwereld, maar HR
Tech is dat helemaal niet.
“HR is inderdaad een beroep dat vaak
door vrouwen wordt beoefend. Ik heb
in mijn hele carrière zelfs nog nooit met
een man in HR te maken gehad. Maar
het probleem is complexer dan dat. Vaak
zijn HR-medewerkers administratieve
mensen zonder degelijk budget of tools.
Ze zitten ook niet mee aan de tafel waar
de beslissingen worden genomen. Ook al
hebben ze een eigen strategie, ze doen
vaak gewoon wat hun CFO vraagt.”

divers team gemaakt worden. In HR Tech
zijn al heel veel fouten gemaakt, omdat
producten enkel door mannen ontwikkeld
zijn. Amazon is daar een goed voorbeeld
van. Het bedrijf groeide zo snel dat ze het
selectieproces wilden vereenvoudigen.
Ze bouwden daarvoor een interne tool en
leerden AI om de juiste cv’s te selecteren.

// lida joly
Dat laatste is zelfs voor iedereen een goed
argument. Veel ouders hechten er belang
aan om rond 16 uur aan de schoolpoort te
kunnen staan.”

“Natuurlijk gaat diversiteit zeker niet
alleen over gender, er zijn ook andere
minderheidsgroepen. Mensen met
een andere seksuele oriëntatie kunnen
bijvoorbeeld echt een totaal andere
bijdrage leveren.”

“We zijn nog niet lang bezig, dus we
stappen vaak zelf naar bedrijven. Vooral
de grote internationale bedrijven zijn wel
al met diversiteit bezig. Iedereen weet dat
het een hot topic is, maar het is ook erg
complex. Het volstaat niet om één keer
per jaar een consultant het belang van
diversiteit te laten uitleggen, als het nadien
niet geïmplementeerd wordt.”

De schaarste op de arbeidsmarkt
is een bekend probleem. Zullen
we dit opvangen door meer op
diversiteit te focussen?
“Momenteel geraken zo’n 200.000 jobs
in Vlaanderen niet ingevuld. Het probleem
zit dus bij het feit dat HR-diensten de
vacatures niet zelf opstellen. Vaak zien
we dezelfde profielen terugkeren: je moet
goed georganiseerd kunnen werken, je
moet een teamplayer zijn, … Millennials
weten dat die kenmerken in de praktijk
weinig inhouden. Ze willen een inclusieve
werkomgeving.”
“Veel mannelijke kandidaten solliciteren
bovendien al van zodra ze zichzelf in
50% van de vereisten herkennen. Daar is
helemaal niets mis mee, maar vrouwen
zoeken minstens 85% overeenkomsten
vooraleer ze hun cv doorsturen. We
moeten er dus eigenlijk voor zorgen dat
vrouwen zichzelf sneller in een vacature
herkennen. Door bijvoorbeeld meer op
soft skills in te spelen. Of door aandacht
te besteden aan de mogelijkheid tot
vlottende werkuren.

Merk je dat er al veel vraag is
naar jullie software?

bedrijven
halen 73%
meer omzet
uit innovatieprojecten
wanneer ze
met diversiteit
bezig zijn
// lida joly

“Data zijn het nieuwe goud, dus enerzijds
verwacht ik wel dat we in de toekomst
vaker data zullen gebruiken om diversiteit
te managen. Anderzijds is artificiële
intelligentie een even grote uitvinding
als elektriciteit, maar het staat nog niet
volledig op punt. Diversiteit is natuurlijk
niet de enige factor, maar zal zeker een
positieve invloed hebben om de huidige
tekortkomingen in AI-toepassingen
te verhelpen. Alleen zie ik dat op de
universiteiten van Berkeley en Stanford
slechts 25% van de studenten in AI
vrouwen zijn. Dat is gewoon veel te weinig.”
“Er moet dus iets gebeuren en we kunnen
daar allemaal een rol in spelen. Vrouwen
moeten zorgen dat ze een rolmodel
zijn, zodat meer meisjes zich inschrijven
voor STEM-richtingen. Mannen moeten
beseffen dat hun dochters in hun carrière
gediscrimineerd kunnen worden enkel op
basis van hun geslacht. En ook overheden
kunnen iets doen. Misschien meer quota
opleggen of meer fondsen voorzien.”
“De Boston Consulting Group heeft
een onderzoek gedaan waaruit blijkt
dat bedrijven 73% meer omzet uit
innovatieprojecten halen wanneer ze echt
met diversiteit bezig zijn. Dat is enorm voor
een bedrijf. Als we het goed willen doen,
kunnen we dus maar best over diversiteit
nadenken.”
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Na een jaar moesten ze het proces
stopzetten, omdat de AI vrouwelijke
kandidaten bij voorbaat weigerde. Ze
hadden immers data van de voorbije
tien jaar gebruikt en die waren vooral op
mannen gebaseerd. De mannen die de tool
gebouwd hebben, beseften ook pas na een
jaar dat er iets mis was.”

Wat zijn de trends die je de
komende jaren rond diversiteit in
HR verwacht?

trendbaHRometer

veel mannelijke kandidaten
solliciteren al van zodra
ze zichzelf in 50% van de
vereisten herkennen

trendbaHRometer
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De schaarste op de arbeidsmarkt
wordt de komende jaren samen met
digitalisering de belangrijkste uitdaging
voor HR-diensten. Beide gaan ook hand
in hand, want technologie zal zeker
helpen om het gebrek aan kandidaten
op te vangen. Oplossingen moeten wel
efficiënt worden ingepast in de eigen
processen. Anders dreig je op termijn
te eindigen met een infrastructuur die
sterk lijkt op de koterij van aangebouwde
veranda’s en serres die je overal in het
land kunt bewonderen.

recruitment
heeft meer
nodig dan
fancy
technologie
We kunnen er niet omheen, de cijfers zijn
duidelijk: het Belgisch Federaal Planbureau
verwacht vanaf 2023 een daling van de
beroepsbevolking en als gevolg daarvan
ook een afname van de werkloosheid
tot slechts 7,2%. Anders gesteld: er zijn
gemiddeld steeds minder kandidaten voor
een vacature. In 2030 zullen vermoedelijk
584.000 vacatures niet ingevuld geraken.
En dat terwijl bedrijven het nu al behoorlijk
lastig hebben om een geschikte kandidaat
te vinden.
Om de externe schaarste aan skills
en competenties op te vangen, zullen
medewerkers in een bedrijf steeds vaker
worden opgeleid om mee te gaan in de
digitalisering. Ook tijdelijke werkkrachten
en freelancers zijn een oplossing om
het ontbrekende talent in te vullen. De
digitale transformatie heeft z’n stempel
op de arbeidsmarkt gedrukt, maar zonder
een duidelijke visie en strategie zullen
organisaties er niet komen.

Vroeger was het wachten tot kandidaten op een vacature
afkwamen, vandaag moeten bedrijven zelf kandidaten verleiden.
Eigenlijk zit alle macht dus bij de werkzoekenden, en niet meer bij
de werkgevers. Dat wordt ook weerspiegeld in de technologische
toepassingen die zich richten op rekrutering. Die lijken eigenlijk
meer op sales- en marketingtools. Het doel is om dichter bij de
kandidaat te komen en de weg naar de arbeidsmarkt zo kort
mogelijk te maken.

integratie
Natuurlijk is technologie al even een hot topic in de wereld van
recruitment. HR-diensten beseffen dat ze moeten digitaliseren,
maar vaak weten ze gewoon niet hoe. In elk geval mag je
digitalisering niet als een tijdelijk proces zien. Het kiezen van HRtechnologie is op zich niet de belangrijkste uitdaging, wel hoe je
de gekozen oplossingen in bestaande structuren gaat integreren.
Het zou een grote vergissing zijn om je te reorganiseren rond die
meestal erg gefragmenteerde technologiekeuzes.
Bijna iedere dag komen er nieuwe technologische mogelijkheden
bij, maar die zijn niet altijd even betrouwbaar en focussen zich
ook vaak op slechts één onderdeeltje van het veel ruimere
recruitmentproces. Met zo’n enorme diversiteit aan oplossingen
moeten tools stap voor stap geïmplementeerd worden. We
mogen nooit vergeten dat technologie slechts een middel is om
een doel te bereiken en geen doel op zich.

wim van
meerbeeck

We moeten HR-oplossingen dus op elkaar afstemmen in de
complete infrastructuur van ons rekruteringsproces. Wanneer
tools op een ondoordachte manier worden ingezet, kosten ze
alleen maar tijd en geld. Maar als je het goed doet, zullen ze het
hele proces stroomlijnen en zo de efficiëntie en productiviteit
van recruiters verhogen. Op die manier kunnen we de focus weer
leggen op wat echt telt: menselijke contact en de juiste mensen
voor de job vinden.

Wim Van Meerbeeck is de oprichter van
HRlinkIT, een strategisch IT-consultancybedrijf dat recruitmentbedrijven slimmer
en digitaal maakt met doordachte strategieën en technologie.

27
hrlinkit

Op dit vlak zou HR-technologie nog iets kunnen leren van
technologische oplossingen in de financiële sector. Als je vandaag
al je bankverrichtingen om het even waar met je mobiele
toestel kunt uitvoeren, waarom zou dit dan niet kunnen voor
het beheren van vacatures? De smartphone is nu eenmaal onze
belangrijkste tool geworden. Een aangename interface en een
gebruiksvriendelijk proces zijn daarom doorslaggevend om een
kandidaat te overtuigen.

trendbaHRometer

smartphone

trendbaHRometer
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Thalento

de rollen zijn
omgedraaid:
alle macht aan
de career owner

trendbaHRometer

Nog niet zo lang geleden hadden rekruteerders op de
arbeidsmarkt alle touwtjes in handen. Op zowat elke vacature
kwamen al gauw tientallen kandidaten af. Bedrijven en
selectiebureaus konden het zich veroorloven om eens niet
op een sollicitatie te antwoorden. Vandaag zijn de rollen
omgedraaid en moeten werkgevers er alles aan doen om het
schaarse talent binnen te rijven.

Daarnaast moeten ook HR-managers en rekruteerders zich in
hun nieuwe rol schikken. Vroeger waren ze een soort ‘gatekeeper’
en beslisten ze wie in hun bedrijf zou komen werken. Nu zijn
ze eerder een ‘talent keeper’ en moeten ze waken over het
aantrekken, ontwikkelen en behouden van geschikt talent.
De nieuwe machtsverhoudingen brengen ook heel wat
vragen met zich mee. Mag een werknemer bijvoorbeeld zijn
bedrijfsevaluaties en andere HR-data meenemen wanneer hij of
zij het bedrijf verlaat? Uiteindelijk zijn dit persoonlijke gegevens,
maar tot voor kort zou niemand hier ook maar aan gedacht
hebben.

instant access
Gelukkig staan HR-diensten er niet alleen voor. Het nieuwe
klimaat blijkt ook de perfecte voedingsbodem voor tal van
HR-technologieën die inspelen op de trend van de Career
Owner en steeds meer oplossingen op maat van de medewerker
voorzien. Gebruiksvriendelijkheid is daarbij een cruciale factor
geworden. Mensen zoeken altijd de kortst mogelijke weg naar
de arbeidsmarkt. Aangezien Career Owners verwachten zoals
klanten benaderd te worden, moeten HR en HR-technologie hen
dan ook op hun wenken kunnen bedienen.
De beste manier om klanten, en dus ook werkzoekenden en
werknemers, te bereiken? Via hun smartphone! Wie het verschil
wil maken, heeft minstens een geschikte interface voor mobiele
toestellen nodig. Zo krijgt iedereen instant toegang, om het
even waar en wanneer. Uiteraard moet die interface ook zoveel
mogelijk aan de gebruiker zijn aangepast. Denk maar aan de taal
van de mensen die je wil bereiken.
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Door hun nieuwe rol op de arbeidsmarkt hebben kandidaten, vaste
medewerkers en freelancers een toepasselijke naam gekregen:
Career Owners. En dat mag je gerust letterlijk nemen. Meer dan
ooit zitten ze zelf aan het stuur van hun carrière. De Career Owner
kiest voor wie hij of zij wil werken, waarom en voor hoelang.

trendbaHRometer

data & analytics
Ook op de werkervaring en het pad van de Career Owner
spelen technologische tools handig in. Daarvoor heb je grote
hoeveelheden data nodig. We kunnen niet genoeg benadrukken
hoe belangrijk talent analytics voor een bedrijf zijn. Er bestaan
analytics voor alle mogelijke toepassingsgebieden: van
performance data over retention data tot psychometrische
data. Data krijgen immers pas betekenis als je ze centraliseert
en integreert. Om de juiste inzichten te bereiken, moet elke
analytische opdracht beginnen bij een goede onderzoeksvraag.
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Wie op een zinvolle manier met data omgaat, kan er bepaalde
verbanden en patronen in ontdekken. Die maken het mogelijk
om interessante voorspellingen te doen. Wanneer de individuele
prestaties van medewerkers bijvoorbeeld verbeteren, zou je
kunnen gaan kijken of dit gekoppeld is aan een bepaalde waarde.
Conclusie: de HR-wereld is grondig veranderd, maar technologie
opent ook nieuwe perspectieven om talent te vinden en te
behouden. Op die manier speel je optimaal in op de trend waarbij
de Career Owner centraal staat.

de beste manier
om klanten, en dus
ook werkzoekenden
en werknemers, te
bereiken?
via hun smartphone!
// ben greeven

ben greeven
Ben Greeven is CEO van Thalento, een belangrijke
speler die bedrijven met de juiste software bij elke stap
van de ‘talent life cycle’ ondersteunt, met bijvoorbeeld
analysetools, e-learningtools en gespecialiseerd advies
om technologische oplossing te integreren.
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