
De digitale transformatie van 
HR & Well-being

De digitale transformatie woedt volop. Heel wat bedrijven hebben reeds de stap gezet om digitalisering te integreren in 
hun strategie en zo wenden ze deze digitale technologieën aan om hun business model, activiteiten, en interacties met 
stakeholders verder te moderniseren en optimaliseren.

Ook de HR-afdeling zal beïnvloed worden door de digitaliseringsgolf en kan hier enorm voordeel uit halen. Denk maar aan:

Dit kan aan de hand van een weldoordacht HR & Well-being beleid dat 
ondersteund wordt door digitale platformen en apps ter bevordering van de 
collaboratie en gebruiksvriendelijkheid.

THE FUTURE OF HR IS DIGITAL

We zien ook dat organisaties geconfronteerd worden met de gevolgen van de 
war for talent. Hierdoor moeten ze hun dienstverlening ook herzien zodat de 
employee experience voldoende onderscheidend is en als positief ervaren 
wordt. 

EEN GEÏNTEGREERD HR EN WELL-BEING BELEID ALS WAPEN IN 
DE WAR FOR TALENT

Big data
De analyse van big data om 
bijvoorbeeld preventief actie te 
ondernemen tegen verzuim.

Collaboratie
Het inzetten van bredere netwerken 
voor rekrutering, employer branding 
en samenwerking.

Mobile
Mobile oplossingen om het leven 
van de medewerker eenvoudiger
te maken.

We kunnen niet om de modernisering en digitalisering van HR en Well-being heen. De toegevoegde waarde is een 
feit. De digitalisering van HR is een positief gegeven, maar wordt door sommigen wel eens ervaren als een last of een 
bedreiging. Dit omdat digitalisering vaak aangewend wordt met kostenbesparing als doel. Dit wekt vaak weerstand 
en onzekerheid op bij de medewerkers. Toch is dit veelal niet nodig. Digitalisering kan op termijn zorgen voor een 
verlaging van de kosten, maar de efficiëntie, tijdswinst en collaboratie die eruit voortvloeien zorgen dat medewerkers 
meer kunnen focussen op kerntaken. Zo komt er ook meer tijd vrij voor HR en de medewerkers om added-value taken 
te volbrengen. Op deze manier zetten we eigenlijk de menselijke factor in dit ganse verhaal opnieuw voorop!
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2. Strategy & Roadmap

3. Implementatie

4. Definieer KPIs om te meten en
te verbeteren

Maak een roadmap waarin je te volgen richtlijnen opneemt, 
zowel op korte als lange termijn. Op deze manier kan je 
meerdere milestones identificeren en successen vieren om het 
optimisme rond het project levendig te houden.

definieer een projectverantwoordelijke voor het implemen-
teren van de nodige acties

bepaal hoeveel tijd nodig zal zijn om iedere actie te 
implementeren

Breng een team "change agents" samen die projectambassadeur
zullen zijn en het plan zullen uitrollen. 

In dit plan kan je zaken opnemen zoals interne communicatie, digitale tools 
ter bevordering van de samenwerking in het project (onafhaneklijk van tijd en 
ruimte), social media ter bevordering van employee engagement en employer 
branding. 

Het delen van successen en learnings
Gedurende het volledige digital change traject is het van groot belang dat HR 
de medewerkers tijdig en duidelijk informeert over het belang en het gebruik 
van de geselecteerde digitale tools. Ook moeten opleidingen of sessies 
voorzien worden zodat de medewerkers voldoende gewapend zijn om zelf aan 
de slag te gaan, zodat het gebrek aan kennis geen excuus kan zijn om de 
nieuwe tools niet te gebruiken.

Om geloofwaardig en professioneel over te komen moeten HR en het 
management het goede voorbeeld geven en de tools gebruiken en 
aanmoedigen bij hun medewerkers.

Continue evaluatie en verbetering
Om de voordelen van het digitaal transformatieproces te 
visualiseren, is het handig om aan de hand van kpi’s te werken. 
Deze moeten de kwantitatieve impact van de verandering 
kunnen aantonen. Een aantal mogelijke voorbeelden zijn: 

niveau van employee engagement
impact op productiviteit
efficiëntie in het rekruteringsproject
impact op de collaboratie
impact op interne communciatie

1. Purpose

Interne purpose
geeft zicht op waar uw onderneming staat in het digitaal transformatieproces
betrek medewerkers hierbij en breng ook hun mening en noden in kaart 
Een digitale transformatie vergt vaak heel wat inspanningen op vlak van 
resources, tijd en budget. Door van bij het begin een stem te geven aan de 
eindgebruikers, verhoog je de slaagkans en de uiteindelijke acceptatie van de 
nieuwe initiatieven.

Externe purpose
ga na hoe andere bedrijven digitale transformatie aanpakken,
aan de hand van bijvoorbeeld een benchmark 
breng een aantal best practices in kaart die als inspiratie
kunnen dienen van het eigen plan

Denk na over de cultuur die je wenst neer te zetten in het bedrijf en 
hoe je dit wil gaan ondersteunen.

4 STAPPEN NAAR DE DIGITALE TOEKOMST VAN UW HR & WELL-BEING AFDELING!

CONCLUSIE:

Digitalisering brengt dus wel een aantal uitdagingen met zich mee, maar aan de andere kant biedt het HR de opportuniteit om hun strategische rol 
binnen de organisatie te versterken. Dit dankzij de inzichten die ze verweven door de HR-data te consolideren, maar ook doordat digitalisering 

zorgt voor meer focus op kerntaken en de efficiëntie bevordert!

Ben jij ook benieuwd naar de digitale transformatie van HR & Well-being?
Ontdek meer op attentia.be/dots
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