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‘Hoe goed gaat een bedrijf 
om met data? Het aantal 
Excel-bestanden dat nog 
wordt rondgestuurd, is 
daarvan vaak een goede 
indicatie.’
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‘Je kan bedrijfsdata bekijken als een 
drielagenmodel’, verduidelijkt Kris 
Beckstedde. ‘De onderste laag is de data-
infrastructuur: hoe goed gaat een bedrijf 
om met data? Die moet in orde zijn. Het 
aantal Excel-bestanden dat nog wordt 
rondgestuurd, is daarvan vaak een goede 
indicatie. Een tweede laag is de manier 
waarop je inzichten uit die data haalt. 
Meer en meer zetten ook kmo’s dit naar 
hun hand. Ze combineren data, stellen 
ze visueel voor en voeren analyses en 
vergelijkingen uit. Hier is de kunst om 
iedereen mee te krijgen. Iedereen zou 
inzichten uit de beschikbare data moeten 
kunnen halen op eender welk moment, 
zonder IT’er of data-analist te zijn.’
‘Een derde laag wordt dan gevormd door 
het inzetten van machine learning, een 
onderdeel van artificiële intelligentie. 
Data wordt hier aangewend om op basis 
van de juiste technieken beredeneerde 
voorspellingen te doen’, gaat hij voort. Bij 
de meeste bedrijven staat dit laatste nog 
in de kinderschoenen, maar zal het de 
volgende jaren aan belang winnen. Data-
activatie zal volgens hem belangrijk zijn om 
concurrentieel te blijven. Al moet u eerst 

leren wandelen vooraleer te lopen. ‘Durf 
daarom in kaart brengen waar je vandaag 
staat en bouw het op: je kan gerust alle drie 
lagen voor je hr-verhaal opstarten en in 
een volgende fase pas in andere afdelingen. 
Maar stel het niet uit. Pak de data vast, ze 
liggen er om van te leren.’

STRATEGISCHE MEERWAARDE
Data bepalen ook mee de rol van een hr-
afdeling. Dat kan een zuiver operationele 
rol zijn, waarbij de afdeling doet wat er 
verwacht wordt. Datagewijs uit zich dat in 
klassiek personeelsbeheer, met cijfers over 
de demografie van de medewerkers, het 
salaris of de prestaties. Een niveau hoger 
houdt een tactische rol in: meer en meer 
zal de hr-afdeling met data moeten werken 
om de realisatie van beleidsplannen een 
handje toe te steken. Kris Beckstedde: ‘Al 
zal de moderne hr-afdeling ongetwijfeld 
een strategische businesspartner willen 
zijn voor het bedrijf. Dan zijn data en de 
inzichten eruit van zeer groot belang. Om 
als hr-afdeling die strategische rol te spelen, 
zal je moeten werken aan een datacultuur, 
zowel binnen de afdeling als in de rest van 
het bedrijf. In vele bedrijven kunnen of 
durven medewerkers niet doordenken over 
data en huiveren ze wanneer er grafieken 
gecreëerd en geïnterpreteerd moeten 
worden. Het verwerven van inzichten uit 
data moet in alle lagen van het bedrijf 
doordringen als iets zinvols.’

DE RANDVOORWAARDEN
Dat vraagt wel enkele voorwaarden. 
Democratiseer bijvoorbeeld de toegang 
tot data. Medewerkers gaan niet per 
definitie misbruik maken van die data. 
Wel gaan ze zich gemotiveerd voelen om 
daadwerkelijk inzichten te verwerven. Leid 
uw mensen ook op en creëer zelfsturende 
teams. De mogelijkheden die daaruit 
voortvloeien, zijn aantrekkelijk. Op termijn 
kan u bijvoorbeeld op basis van hr-data 

uit het verleden inschatten of iemand een 
goede aanwerving zal zijn of niet. Of u 
kan achterhalen welke medewerkers de 
grootste kans hebben om uit te vallen. ‘Het 
moet wel blijven gaan om explainable AI: 
je moet kunnen verantwoorden waarom je 
beslissing A of B maakt, zeker als het gaat 
over je medewerkers’, zegt Kris nog.

GEMOEDSRUST
Bijvoorbeeld 
reisbureau 
Atlas Reizen 
is een bedrijf 
dat dankbaar 
gebruikmaakt 
van zijn 
ingezamelde 
data. ‘Alles is gestart 
met de opmaak van dashboards rond 
financiën, sales, hr, … Het reisbureau 
kreeg bijvoorbeeld wel bestellingen 
binnen, maar de geldinstroom volgde 
vaak pas later’, licht Kris Beckstedde toe. 
‘Correcte data zorgden voor gemoedsrust. 
En die dashboards vormden nadien ook 
de perfecte tool om het aanzienlijke 
opleidingsbudget voor studiereizen beter 
te verdelen. De data gaf interessante 
inzichten, zoals welke bestemmingen het 
beste scoorden.’

‘Zo hebben we ons zeer efficiënt kunnen 
herpositioneren: goede bestemmingen 
maken we beter’, vertelt zaakvoerder Bert 
Uyttenbroeck. ‘We pakken ook het moeilijke 
huwelijk tussen reizen en duurzaamheid 
aan. Binnenkort willen we een 
duurzaamheidslabel halen, ondersteund 
door data. Bij het trainen en briefen rond 
duurzaamheid benaderen we in eerste 
instantie de goed draaiende relaties. Ook 
daar zet data ons op de juiste weg.’

www.palpa.be

‘Datacultuur leidt naar  
verborgen schatten’

Kris Beckstedde, Palpa:

De digitalisering die zich 
gezwind doorzet, brengt data 
met zich mee. En die data 
kan interessante inzichten 
opleveren. ‘Al wordt er te 
vaak te weinig mee gedaan. 
Op technologisch vlak, 
maar evengoed op vlak van 
datacultuur’, ervaart Kris 
Beckstedde van Palpa, dat zich 
toelegt op data-activatie.

door Cedric Van Rompaey 
fotografie Vincent Callot


