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De leden van Federgon begeleiden op jaarbasis bijna 1 miljoen
mensen naar of in een job

Data driven-HR

Dienstencheques
= 165.019 dienstenchequemedewerkers

Uitzendarbeid
= 624.851 uitzendkrachten

Learning &
Development
Well being
Interim Management
= 1.085 Interim Managers

HR Tech
Outplacement
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Recruitment, Search & Selection
= 6.595 geplaatste kandidaten

Projectsourcing
= 7.401 Projectmedewerkers
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q 2015: Federgon publiceert rapport

Doemdenken
maakt plaats
voor
realisme &
possibilisme

“Foresight 2020 – De toekomst is reeds begonnen.”

q 2018: Update Foresight 2020
“De HR-dienstverlener onder de ‘digitale sloophamer’? ”

q 2020: Countdown … nog 47 dagen

• 35% van de jobs heeft een grote kans (>70%) om
geautomatiseerd te worden
• Voor het beroep van arbeidsbemiddelaars en uit
zendconsulenten is de automatiseringskans 0,97

ING Focus – 01/2015 "De technologische revolutie in België"
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Bron: Berenschot,
Performa Uitgeverij,
AFAS Software, 10
oktober 2019
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1. De digitale transformatie zet zich onverminderd verder

Update Foresight
2020

DIGITALISERING

• De digitale transformatie zet zich
onverminderd verder
• #Aandachtspunten voor HR
• Data: opportuniteiten en beperkingen
• Technologie tilt verwachtingen over HR
naar hoger niveau
• ‘Phygital HR’ - The best of both worlds

Automatisering backoffice

HR-marktplaats

Core van het HR-métier

Ontwikkeling
‘human cloud'

} De GAFA van deze wereld tonen steeds meer ambitie om een wezenlijke
rol te spelen op de rekruteringsmarkt.~
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2. # aandachtspunten voor HR (1/5)

2. # aandachtspunten voor HR (2/5)

Een toenemende ‘commoditisering’ van het aanbod

Change

De organisatie ... mind the gap

This challenge
grows harder
with time
Technology changes
exponentially ...
... but organizations change
logarithmically

Management must choose carefully
which changes are adopted

Time
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2.# aandachtspunten voor HR (4/5)

2. # aandachtspunten voor HR (3/5)
Juridisch... privacy en de GDPR

Skills

} De GDPR houdt het
digitaliseringsproces niet
tegen, maar hoe meer er
wordt gedigitaliseerd, aan
hoe meer verplichtingen
bedrijven zullen moeten
voldoen.~

Data-awareness / data ownership
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2.# aandachtspunten voor HR (5/5)

• Data vs Big data (verschil?)
• Technologie = de motor

Technologie & Data vs Strategie
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Data = de brandstof
• Thierry Geerts: "Data heeft weinig waarde, maar Google kan
niet overleven zonder ingenieurs"
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3. Data: de
nieuwe
olie? (1/6)
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•Partners van de circulaire arbeidsmarkt
•churning enablers

• Brandstof = geraffineerde olie --> quid raffinage?

re

e

e
a

n

ni
n g

»

«

A

d

d

v

m

l

la

e

e

i
c

p

v

ll

n

u

c

te
e

st

in

r

s

u

nt

o

to

s
e

g

er
re
C a

in

15

16

Het GIGO-principe

3. Data: het
GIGOprincipe (2/6)

Garbage In, Garbage Out
Big Garbage In, Gigantic Garbage Out’.
"Artificiële intelligentie en big data zijn de toekomst, maar ze
kunnen nooit kritische en creatieve mensenhersenen vervangen."
https://www.tijd.be/opinie/column/noelsspeak-big-data-zijngrotendeels-a-big-bubble/10162323.html
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3. Data: de juiste 0 & 1 (3/6)

Dataficatie = lastig beestje
ü Supervised learning via data labelling
(zeer arbeidsintensief)
ü Dikwijls via micro task platformen om beelden te
taggen
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3. Data & AI: steady progress (4/6)

3. Data: tsunami (5/6)

"De wereld produceert in 2020 40
zettabytes aan digitale data."
"One forecast is that by 2035 the world
will have a trillion connected computers,
built into everything from food packaging
to bridges and clothes."
"De hoeveelheid data in
de wereld verdubbelt iedere twee jaar."
"Het grootste deel van de data bestaat uit
gegevens die over consumenten is
verzameld en niet uit data die door
consumenten zelf is gecreëerd, zoals
computerbestanden en smsjes."
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3. Data: technologische doorbraken (6/6)
} Intuïtie of buikgevoel zullen

(kunnen) gaandeweg plaats
maken voor meer evaluatie op
basis van data, facts & figures.~

4. Technologie tilt verwachtingen over
HR naar hoger niveau (1/2)

Het artikel rekent voor dat deze taak ’s werelds
beste supercomputer, Summit, 10.000 jaar zou
kosten. Sycamore klaarde het klusje in
3 minuten en 20 seconden.
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4. Data & technologie tillen
verwachtingen over HR naar hoger niveau
(2/2)

5. The best of
both worlds
‘phygital HR’

Data en de (ontwikkeling van de) employee journey – ‘werknemersreis’
Fase 1
Kandidaten opsporen
en verleiden

Fase 3
Betrokkenheid, produktiviteit,
development, ...

“Technologie zal geen sloophamer
blijken, het niet inschakelen van
technologie daarentegen wel. ”

DATA
Fase 2
Onboarding
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Fase 4
Offboarding
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@VerschuerenPau
Paul Verschueren
Directeur Vlaanderen
Director Research & Economic Affairs
0473 53 35 66
Paul.verschueren@federgon.be

https://federgon.be/de-federatie/hr-tech/
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