
De toekomst van HR: 
Lessen van 
Pathfinders
Hoe zorgen enkele van ‘s werelds meest
vooraanstaande HR-organisaties voor
meerwaarde in tijden van dubbele
disruptie?



2© 2021 Copyright owned by one or more of the KPMG International entities. KPMG International entities provide no services to clients. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Confidential

De HR-afdeling zou moeten samenwerken met de 
business, om zo precies te kunnen definiëren hoe de 
people agenda een meerwaarde kan bieden voor 
bedrijven. Dat wordt gerealiseerd door nieuwe 
conversaties aan te gaan met zowel leidinggevenden 
en medewerkers over wat ze nodig hebben om 
succesvoller, geëngageerder en doelgerichter te zijn.

Robert Bolton
Head of Global People and Change Center of Excellence 
KPMG International
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Dubbele disruptie

3

… Wie zijn de ‘Pathfinders’?

Digitale transformatie en de impact van COVID-19 
hebben het werken veranderd. Terwijl veel 
organisaties worstelden met deze overgang, 
gebruikten andere bedrijven het juist als 
katalysator om het werknemersbestand opnieuw 
vorm te geven.
Voortbouwend op het onderzoek van 2020, nam 
KPMG dit jaar diepte-interviews af met 18 HR-
leiders over de hele wereld die we zouden kunnen 
classificeren als ‘Pathfinders’, om zo beter te 
begrijpen hoe zij met deze dubbele disruptie
omgaan en het werknemersbestand vernieuwen.
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Terwijl veel leiders HR als een administratieve afdeling 
blijven zijn, zijn er ook HR-teams die zich vooral richten op 
de integratie en versterking van capaciteiten, zoals 
medewerkerservaring, data en analytics, workforce
shaping en digitale HR. Zulke HR-teams noemen we 
'Pathfinders’.

Pathfinders vertonen doorgaans deze eigenschappen:
— Ze zijn positiever over de toekomst
— Ze hebben meer vertrouwen in hun medewerkers
— Ze gebruiken nieuwe, toonaangevende technologieën
— Ze reageerden sneller reageren op de pandemie

Pathfinders:

4
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De pijlers van HR Pathfinders
De KPMG Future of HR Surveys van 2019 en 2020 brachten vijf pijlers aan het licht die de 
basis vormen voor succes in ‘Pathfinders’-organisaties. Dit jaar blijkt uit gesprekken met HR-
leiders dat zij ook het komende jaar op deze pijlers zullen blijven inzetten:

Ze spelen een belangrijke rol bij het tot stand brengen van de juiste cultuur in de hele 
onderneming. HR Pathfinders nemen verantwoordelijkheid voor de interne sociale structuur van de 
organisatie en stellen medewerkers in staat om te slagen in een cultuur van continu leren. 

Ze beheren de hele medewerkerservaring. HR Pathfinders erkennen dat een cultuur 
waarin de medewerker centraal staat van groot belang is om toptalent aan te trekken en te 
behouden, en om een inclusieve en diverse omgeving te kunnen creëren.

Ze gebruiken data en analytics om het toekomstige werknemersbestand te targeten en 
aan te werven. HR Pathfinders erkennen dat de organisatie een goudmijn aan gegevens 
heeft. Die gegevens worden gebruikt om elk aspect van de prestaties en de ervaring van 
medewerkers te volgen en om zich aan veranderende behoeften aan te passen.

Ze begrijpen hoe het medewerkersbestand moet worden vormgegeven met nieuwe 
vaardigheden, functies, samenstelling en processen. Zo worden organisaties 
veerkrachtiger voor de toekomst. Voor de pandemie leverden HR Pathfinders al 
inspanningen om hun werknemersbestand digitaler, adaptiever en veerkrachtiger te maken. 
COVID-19 heeft hen ertoe aangezet deze inspanningen in een stroomversnelling te brengen.

Ze investeren in verschillende vormen van digitale technologie om HR- en -leerdiensten te 
leveren. Dit betekent dat het kernsysteem voor human capital management wordt uitgebreid met andere 
technologieën, die een gestroomlijnd beheer van HR-diensten, voorspellende analyses, in-the-moment 
learning en realtime-betrokkenheidsanalyses mogelijk maken.
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Kernbevindingen uit het ‘Future of HR Pathfinders’-onderzoek van 2021

— Pathfinders erkennen dat 
inclusie, diversiteit en 
gelijkheid (IDG) 
meerwaarde toevoegt aan 
de organisatie en haar 
cultuur.

— Talent toegankelijker en 
diverser dan ooit en dat 
maakt nieuwe niveaus van 
innovatie mogelijk.

— Pathfinders erkennen dat 
significante verandering 
optreedt wanneer iedereen in 
de organisatie zijn eigen 
vooroordelen erkent en zijn 
gedrag daaraan aanpast.

— Pathfinders stellen 
bestaande benaderingen 
van talentmanagement ter 
discussie en omarmen een 
‘total workforce’-filosofie. 

— Op maat gemaakte en 
gepersonaliseerde 
medewerkerservaringen
dragen bij aan een 
uitstekende klantenservice.

— Pathfinders vinden 
innovatieve en efficiëntere 
manieren om 
vaardigheidstekorten op te 
sporen en aan te vullen.

— Pathfinders experimenteren
met nieuwe manieren van 
werken en opkomende 
technologieën om 
medewerkers te helpen 
aanpassen aan disruptie.

— Voortdurende feedback 
geeft informatie over 
beslissingen en zorgt voor 
een sterkere communicatie 
tussen leiders en het 
personeel.

— Pathfinders gebruiken data
om de prestaties van het 
personeel en de hele 
medewerkerservaring te 
beoordelen.

De “S” in ESG De “total workforce”
benadering 

Een nieuwe kijk op HR voor 
de nieuwe manier van werken 
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Uit het onderzoek bleek dat de pandemie de pathfinders
ertoe heeft aangezet zich te concentreren op de sociale 
component van ESG*, waarbij inclusie, diversiteit en 
gelijkheid (IDG) tot de belangrijkste aandachtpunten 
behoren.
— CEO’s zijn het erover eens dat een echt diverse en 

inclusieve organisatie helpt om talent aan te trekken, 
met inbegrip van Gen Z en millennials**. 

* Environment, Social and Governance criteria of milieu-, sociale en bestuurscriteria voor bedrijfsactiviteiten die gevolgen kunnen hebben voor de samenleving of het milieu

** 2021 CEO Outlook, KPMG International

The ‘S’ in ESG*

Het succes van een bedrijf hangt af van het succes van 
zijn diversiteit in al haar vormen: geslacht, ras, leeftijd, 
fysieke capaciteiten, seksuele geaardheid, enzovoort”, 
zegt Isabelle Minneci, Global Vice President of HR 
van L’Oréal (Luxe Division). 
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HR Pathfinders focussen op 
inclusie, diversiteit en gelijkheid (IDG)

Analytics gebruiken om IDG-strategieën 
vorm te geven

Nieuwe wegen inslaan om talent te vinden

Nieuwe manier van denken

Talent dat vroeger onbereikbaar was (door locatie, ervaring of 
achtergrond), is nu bereikbaarder geworden.

Pathfinders erkennen dat significante verandering alleen plaatsvindt als ieder lid van de organisatie 
zijn vooroordelen erkent en zijn gedrag aanpast. Organisaties zijn actief bezig met het 
heroverwegen van de belangrijkste leiderschapscompetenties om een grotere diversiteit aan 
gedachten en ervaringen te kunnen aanmoedigen.

De ‘S’ in ESG 

Pathfinders werken actief aan het opsporen van verborgen 
vooroordelen die prestaties kunnen belemmeren en tot uitval 
kunnen leiden.
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Organisaties moeten naar mogelijkheden willen zoeken en meer vrijuit spreken over hoe het beter kan.

Albertsons lanceerde het ‘Leading with
Inclusion’ programma:

— Leidinggevenden bestuderen recente 
analyses van discriminatie in al zijn 
facetten als kader voor discussies over IDG 
en vooroordelen.

— Meer dan 8.000 leidinggevenden hebben 
het programma doorlopen, met een 
diepgaande impact op de organisatie als 
gevolg.

Direct Line Group ontdekt potentiële 
verborgen vooroordelen

— Door diepere en kritische gegevensanalyses 
met nadruk op specifieke 
medewerkerspopulaties, werd ontdekt dat 
medewerkers uit bepaalde demografische 
groepen zich minder betrokken voelden in 
vergelijking met hun collega’s.

— Dit moedigde aan tot meer aanwerving en 
promotie in deze medewerkerspopulaties, 
het lanceren van een reverse-
mentorprogramma en het opleiden van 
managers en recruiters over het voeren van 
gesprekken rond vooroordelen.

Inclusie, diversiteit, gelijkheid (IDG) in actie
The ‘S’ in ESG 
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De ‘total workforce’-benadering

10

Laurie Ruettimann, HR-blogger en -auteur

‘Pathfinders’-organisaties kijken naar de 
medewerkerservaring vanaf de aanwerving 
tot en met de uitdiensttreding en denken na 
over elk onderdeel van die cyclus. 
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Een nieuwe ‘total workforce’-talentbenadering

HR-leiders bewegen zich in de richting van een meer medewerker-centrische cultuur. Het tot stand brengen van de juiste 
organisatiecultuur en het beheren van de medewerkerservaring zijn beide belangrijke kenmerken van HR Pathfinders.

Verstandig geïmplementeerde technologie vormt de basis voor meer medewerkersgerichte processen en naadloze 
ervaringen.

Herscholing en bijscholing zijn topprioriteiten geworden. HR-leiders vinden efficiëntere manieren om 
vaardigheidstekorten te identificeren en aan te pakken. 

Vaardigheden zijn voortdurend in ontwikkeling. Organisaties zien mogelijk minder traditionele competentiekaders en 
gebruiken in plaats daarvan initiatieven en tools zoals Talent Market Place.

Er vindt een verschuiving plaats in prestatiemanagement nu organisaties meer en meer inzien dat organisatorische 
prestaties positief samenhangen met teamwerk. Traditioneel prestatiemanagement werkt hoogstwaarschijnlijk niet meer in 
de nieuwe manier van werken.

Het medewerkersgerichte model

De ruggengraat van medewerkersgerichtheid

Heropbouw van het werknemersbestand

De nieuwe valuta: vaardigheden en competenties

Het talent van “velen” verslaat het talent van “één”

Toonaangevende HR-organisaties richten zich meer op de medewerkers, heroverwegen prestatiemanagement, optimaliseren digitale 
mogelijkheden en helpen medewerkers de vaardigheden op te bouwen die ze nodig hebben – niet alleen vandaag maar ook de komende jaren.

De ‘total workforce’-benadering
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HR-leiders bewegen zich in de richting van een meer medewerker-centrische cultuur. 
Het creëren van de juiste organisatiecultuur en de medewerkerservaring beheren zijn 
beide belangrijke kenmerken van HR Pathfinders.

De medewerker staat centraal

Enkele citaten van leiders…

De rol die wij spelen in het 
creëren van een positieve 
ervaring voor teamleden 
krijgt nu veel meer aandacht. 
Leiders geven meer om 
cultuur en 
medewerkerservaring dan 
ooit tevoren.  Dit is de droom 
van een HR-leider.
Pamela Ries, Chief Human 
Resources Officer bij 
Spectrum Health 

Organisaties geven 
voortdurend signalen over 
wat voor hen belangrijk is, 
bijvoorbeeld via 
beoordelingsprocessen, 
promotiecriteria, 
wervingsstrategie. Om de 
cultuur te veranderen moet je 
die signalen veranderen.
Dean Tong, Head of Group 
Human Resources bij United 
Overseas Bank Ltd (UOB)

Onze oprichters waren 
zich net zo bewust van 
de cultuur die ze 
creëerden als van hun 
producten.
Linda Aiello, EVP, 
Employee Success
Business Partner bij 
Salesforce

De ‘total workforce’-benadering
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Verstandig geïmplementeerde technologie vormt de basis voor meer 
medewerkersgerichte processen en naadloze ervaringen.

De medewerker staat centraal
De ‘total workforce’-benadering

— Microsoft werkt aan de perfectionering van 
self-service en streeft ernaar boeiende apps te 
maken voor medewerkers tijdens alle fasen 
van hun dag.

— e.g., tijdskaart invoeren, COVID-19 
gezondheidscontrole, samenwerking en 
relevante informatie ontvangen voor jouw 
medewerkersprofiel

— Etisalat gebruikt blockchain om 
medewerkersgegevens en trainingscertificaten 
veilig op te slaan, rekrutering te beheren, 
loonadministratie te automatiseren en 
achtergrondcontroles uit te voeren.

HR-afdelingen geven prioriteit aan 
arbeidstechnologie

60%

Pathfinders rangschikten investeringen in 
nieuwe leer- en ontwikkelingsplatformen 

en technologieën die virtueel werken 
ondersteunen als een van de belangrijkste 

investeringsprioriteiten.

Bijvoorbeeld

*The Future of HR in the New Reality. KPMG International, 2020.

https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/10/the-future-of-hr-in-the-new-reality.html
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Heropbouw van het werknemersbestand
Door de kosten te drukken bij aanwerving en de impact van de pandemie op de aanvoer van talent, zijn bij- en nascholing 
topporioriteiten geworden voor de C-suite.

Drie voorbeelden: 

Analytics inzetten voor 
herscholing

Telefónica bouwde in 2020 interne 
analyticstools in 2020 om: 
1. Kritische vaardigheden te definiëren 

die nodig zijn om het strategisch plan 
uit te voeren;

2. Individuele vaardigheden van het 
werknemersbestand te identificeren

3. Het plan op te bouwen om 
vaardigheidstekorten aan te pakken

In juli 2021 hadden meer dan 20.000 van 
de 113.000 medewerkers van het bedrijf 
hun vaardigheden in het systeem 
geüpload en dagelijks komen daar nog tal 
van nieuwe medewerkers bij.

Herscholing prioritiseren

Tijdens het hoogtepunt van de pandemie 
sloot Santander bank een groot aantal 
kantoren en ontwikkelde de organisatie 
nieuwe manieren voor klanten om virtueel 
met de bank te communiceren.
In plaats van de teams van de filialen te 
ontslaan en nieuw digitaal ondersteunend 
personeel aan te werven, herschoolde 
Santander Spanje 1.500 medewerkers 
zodat zij ingezet konden worden op 
Santander Personal, een virtuele 
bankomgeving.

Om aan de groeiende vraag te voldoen, 
lanceerde Thames Water een reeks 
nieuwe samenwerkingsverbanden, 
opleidingsmogelijkheden en 
toegangspunten tot de arbeidsmarkt 
om het aantal en de kwaliteit van de 
talenten in hun werknemersbestand te 
vergroten.
— Evaluatie van huidige vaardigheden 

en identificatie van de ontwikkeling 
van die vaardigheden.

— Lancering van programma’s, zoals 
de aanwerving en opleiding van 
lokale werklozen

— Uitbouw van partnerschappen met 
lokale technische scholen om 
talentnoden aan te pakken

Herscholing voor een betere 
toekomst

De ‘total workforce’-benadering
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De nieuwe valuta: vaardigheden en 
capaciteiten
Vaardigheden evolueren vandaag voortdurend. Organisaties bevinden zich in 
een wereld waarin ze niet langer alleen mensen aan jobs koppelen, maar waarin ze 
ook vaardigheden aan taken koppelen.

De hedendaagse methode om vaardigheden te gaan categoriseren, via 
beschrijving van vaardigeden, kan helpen om:

Talent in de hele 
organisatie 
vinden

Vaardigheids-
tekorten 
identificeren

Medewerkers 
koppelen aan 
projecten op 
basis van 
vereiste 
vaardigheden

Medewerkers in 
staat stellen om 
zinvolle 
ontwikkelings-
kansen te 
identificeren

De ‘total workforce’-benadering

Beschrijving van vaardigheden: een  
categorisering van vaardigheden om een 
gemeenschappelijke taal van 
vaardigheden en hun onderlinge relaties 
op te bouwen.
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Het talent van “velen” verslaat
het talent van “één”
Organisaties evalueren hun prestatiemanagementstrategie om 
ervoor te zorgen dat ze een op sterke punten gebaseerde, 
flexibele en ‘just in time’-benadering hebben. Deze strategie is 
gericht op het behalen van doelstellingen en belangrijke resultaten. 

Bedrijven die samenwerking bevorderen, hebben vijf keer meer 
kans om goed te presteren.* 

Een herziening van het prestatiemanagement vergt veel coaching
en verandermanagement. 

Prestatiemanagement is complex en een controversieel onderwerp 
omdat het van organisaties vereist dat ze echt opnieuw nadenken 
over het sterke, diepgewortelde verband tussen verloning en 
prestaties. 

* Samdahl, Eric. “Top Employers zijn 5.5x meer geneigd om samenwerking te belonen.” Gezamenlijke studie over 1000 organisaties heen, 
uitgevoerd door Institute for Corporate Productivity (i4cp) en Rob Cross en Edward A. Madden, professoren in Global Business aan 
Babson College,. The i4cp Productivity Blog. (22 June 2017).

De ‘total workforce’-benadering
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Een nieuwe kijk op HR 
voor de wereld van het nieuwe werken

Claire Ainscough, Chief People Office, 
Ocado Group

De HR-directeur van de toekomst is een 
IT-leider en een mensenleider. Het 
raakvlaak tussen technologie en mensen 
is van cruciaal belang.
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De heruitvinding van HR
COVID-19 dwong bedrijven om hun opvatting over waar en hoe werk gedaan wordt, te laten varen. 

Datagedreven inzichten
— Organisaties hebben een goudmijn aan gegevens 

en HR Pathfinders begrijpen hoe deze gegevens 
het meest effectief gebruikt kunnen worden.

— Zij gebruiken een marketingaanpak om 
medewerkers als consumenten te begrijpen door 
gegevens te gebruiken om hun ervaring te 
personaliseren en te stroomlijnen.

Er zijn geen spelregels
— In deze nieuwe realiteit is er geen handleiding.

— De oplossingen voor pandemiegerelateerde
mensenkwesties zijn experimenteel van aard.

Nieuwe vaardigheden voor een nieuwe 
wereld
— Personeelsplanning wordt een veelgevraagde 

vaardigheid in HR.
— Scenariogebaseerde personeelsplanning – gedreven 

door voorspellende analyses – helpt organisaties 
weloverwogen beslissingen te nemen over de 
omvang, samenstelling en competenties van het 
toekomstige personeelsbestand. 

De kunst en wetenschap van het luisteren
— HR-leiders geven voortdurend feedback om 

beslissingen te onderbouwen en een sterkere 
communicatie tussen de leidinggevenden en de 
medewerkers tot stand te brengen.

— realtime-impulsen van de medewerkerservaring, 
gekoppeld aan voorspellende algoritmen, kunnen 
potentële ervaringstekorten en talentrisico’s aangeven.

Een nieuwe kijk op HR voor de wereld van het nieuwe werken
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De oplossing voor pandemiegerelateerde mensenkwesties zijn experimenteel van 
aard. Er is geen handleiding.

HR Pathfinders 
omarmen een 
wendbare 
mentaliteit.

Het HR-team Spectrum Health’s paste zich snel aan toen COVID-19 de 
wereld trof.

— Zette lopende projecten on hold en zette 75 procent van het team in op het 
“incident command center”.

— Identificeerde personeelsleden die snel kunnen worden ingezet op gebieden 
met klinische behoeften en leidde hen in die functies op.

— Creëerde nieuwe middelen om de geestelijke gezondheid van medewerkers 
te ondersteunen.

Er zijn geen spelregels

Meer vrijheid om 
risico’s te nemen 
en ideeën te 
testen.

CEO’s zijn over het algemeen voorstander van 
experimenteren. Bijna 8 op de 10 geloven dat 
ze hun personeel in staat moeten stellen om te 
innoveren zonder zich zorgen te maken over 
negatieve gevolgen als het initiatief mislukt.*

Een nieuwe kijk op HR voor de wereld van het nieuwe werken

* 2020 CEO Outlook, KPMG International.
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Luisteren naar het personeel was van cruciaal belang, vooral 
tijdens de eerste fasen van de pandemie.

De pandemie trok het 
persoonlijke leven terug 
in het werk en maakte 
de grenzen onduidelijk.

— Bij elk nieuw initiatief of pilootproject, is het van cruciaal 
belang dat de medewerkers de kans krijgen om feedback 
te geven en een dialoog in twee richtingen te voeren.

— Pathfinders meldden het gebruik van continue feedback 
om beslissingen te onderbouwen en een sterkere 
communicatie tussen leiders en het personeel tot stand 
te brengen.

— De feedbackpraktijken strekken zich uit van het personeel 
tot de leveranciers, zodat er een ‘total workforce’-
benadering van feedback ontstaat. 

— Realtime-impulsen van de medewerkerservaring, 
gekoppeld aan voorspellende algoritmen, kunnen 
potentiële ervaringstekorten en talentrisico’s aangeven.

— Motivaties van medewerkers worden beter begrepen, hun 
noden worden nauwkeuriger voorspeld en problemen 
kunnen worden opgelost voordat mensen door hebben dat 
ze die hebben.

Michelle Coleman, 
Vice President van HR en 
Corporate Functions bij 
Microsoft.

De kunst en de wetenschap van het luisteren
Een nieuwe kijk op HR voor de wereld van het nieuwe werken
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Empirisch onderbouwde besluitvorming gaat niet alleen om gegevens, maar 
ook om de inzichten die daaruit kunnen worden geput om prestaties te 
verbeteren. 

Datagedreven inzichten

HR Pathfinders gebruiken een marketingbenadering om medewerkers als 
consumenten te begrijpen, door gegevens te gebruiken om hun ervaringen 
te personaliseren en te stroomlijnen en door degelijke, op feiten 
gebaseerde beslissingen te nemen die betrekking hebben op het 
personeelbestand. 

Organisaties hebben een goudmijn aan gegevens en Pathfinders begrijpen hoe deze te 
gebruiken om alle aspecten van de medewerkersprestaties en de totale 
medewerkerservaring te beoordelen.

Een nieuwe kijk op HR voor de wereld van het nieuwe werken 

Salesforce zet gegevens in voor een betere medewerkerservaring

— Het HR-team werkt samen met data-experts om voortdurend informatie 
te leveren en de werkervaring te verbeteren.

— Gegevensanalyses van interacties met HR-medewerkers tonen aan dat 
medewerkers die ouderschapsverlof aanvragen meestal dezelfde vijf 
follow-upvragen stellen. 

— Het HR-team reageert hier nu op door die informatie automatisch te 
verstrekken aan nieuwe ouders in de weken voor hun verlof, waardoor al 
op het probleem wordt geanticipeerd.
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HR Pathfinders bouwen 
unieke teams die gericht zijn 
op competentiebouw, 
bestaande uit niet-
traditioneel en traditioneel 
HR-talent.

— Ultra-specifieke 
vaardigheden, zoals design 
thinking of data en visual 
storytelling zijn wellicht 
signalen van echt disruptief 
Pathfindersgedrag.

HR Pathfinders werken ook 
steeds meer samen met 
andere delen van het 
bedrijf.

*Australia, Canada, France, Germany, Hong Kong (SAR) China, UK, US
** Analysis by www.simplygetresults.com using data from Emsi Burning Glass (2021).

— 200.000 vacatures verwijzingen bevatten naar 
personeelsplanning en bijhorende vaardigheden

— Personeelsplanning gebaseerd op scenario’s 
– ondersteund door voorspellende analyses –
helpt organisaties weloverwogen beslissingen 
te nemen over omvang, samenstelling en 
capaciteit van het personeelsbestand

— 70 procent van de Pathfinders-vaardigheden en –
competenties, meestal buiten HR worden 
aangetroffen, namelijk bij IT en Marketing. 

— Veerkracht en aanpassingsvermogen sinds 2020 
twee van de meest genoemde vereisten in HR-
vacatures zijn.

HR-organisaties zijn op zoek naar niet-
traditionele HR-vaardigheden
Na analyse van bijna 900.000 HR- vacatures, 
tussen 2017-21, over zeven grote sectoren blijkt 
uit de resultaten van Simply Get dat:

Een nieuwe kijk op HR voor de wereld van het nieuwe werken

Linda Aiello, EVP, Employee Success 
Business Partner, Salesforce

Mijn team moet diepgaand 
geïnformeerd zijn en betrokken 
worden bij het bedrijf, maar ze 
zijn ook razend enthousiast over 
de mogelijkheid om analyses en 
inzichten te gebruiken die 
helpen om ons toekomstig 
werknemersbestand te 
voorspellen.
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Een Pathfinder worden…

Wat ondernemingen verwezenlijken is te 
danken aan de prestaties van elk van haar 
mensen. Daarom is het onze taak binnen 
HR om mensen af te stemmen op wat de 
organisatie moet bereiken en hen te 
helpen dat beter te doen. We zijn duidelijk 
een onmisbare afdeling.

Danny Harmer, Chief People Officer, Aviva
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Begin met uw Pathfinderswerk

Wat is de meerwaarde die u in uw 
context kunt leveren?
Enkele strategische 
gespreksstarters:
— Op welke manieren zal ons 

werknemersbestand over drie 
jaar anders zijn qua vorm, 
omvang, organisatie en 
vaardigheden?

— Hoe kunnen we Gen Z 
betrekken, zodat ze een 
geweldige carrièrestart alsook 
de voordelen van hybride 
werken ervaren? 

— En misschien de grootste 
vraag: hoe ziet ‘een betere 
heropbouw’ er voor ons uit? 

— Competentie opbouwen in het 
leveren van analytische 
inzichten en evidentie is van 
cruciaal belang om 
antwoorden te vinden op de 
meest brandende vragen van 
het bedrijf.

— Een gespecialiseerd team van 
datawetenschappers is niet 
nodig. Pathfinders zijn 
eigenaar van 
dataverzamelings- en 
analyseprocessen en nemen 
de leiding bij het leveren van 
inzichten.

Pathfinders hebben vier onderling 
verbonden end-to-end 
capaciteiten:
1. Een gedisciplineerde aanpak 

om samen met de business de 
vragen en hypotheses te 
ontrafelen die onderzocht 
moeten worden.

2. Data-integratie en 
inzichtanalyse met gebruik 
van databronnen in combinatie 
met voorspellende analyses, 
AI en machine learning.

3. Storytelling en 
datavisualisatie

4. Agile 
projectopleveringsteams die 
wijzigingen in beleid, proces 
en praktijk aanbrengen.

— Meer geïntegreerd: 
verschuiving van silo’s van 
expertisecentra naar 
praktijkgemeenschappen, 
zoals “talent en leren”.

— Minder procesgestuurd
— Meer gericht op doelen, 

ervaringen en 
bedrijfsresultaten.

— Holistischer in de opbouw 
van het personeelsbestand 
door de juiste vorm, omvang 
en vaardigheden te 
garanderen.

Uw meerwaarde bepalen Meer opleveren End-to-end capaciteit 
opbouwen

Architect van het nieuwe 
bedrijfsmodel worden
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HR-leiders die deelnamen aan de interviews van 
de Future of HR Survey 2021 zijn het erover 
eens dat een experimentele aanpak van vitaal 
belang is, vooral in de wereld van na de 
pandemie. Pathfinderswerk is een manier om de 
wereld van werken opnieuw uit te vinden en de 
capaciteit op te bouwen om in de toekomst te 
overleven en te groeien.

De traditionele spelregels zijn verdwenen en het 
is tijd voor HR-leiders om de nieuwe weg 
voorwaarts uit te stippelen.

Meer golven voor de boeg…



26© 2021 Copyright owned by one or more of the KPMG International entities. KPMG International entities provide no services to clients. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Confidential

26© 2021 Copyright owned by one or more of the KPMG International entities. KPMG International entities provide no services to clients. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Confidential

KPMG wil graag de volgende personen bedanken voor hun deelname aan 
onze 2021 Future of HR studie:

Linda Aiello
EVP, Employee Success Business Partner,
Salesforce (US)

Claire Ainscough
Chief People Officer, Ocado Group (UK)

Dena Almansoori
Group Chief Human Resources Officer,
Etisalat Group (UAE)

Alexandra Brandao
Global Head of Human Resources,
Santander (Spain)

Sharon Choe
Global Head of Workforce Planning, People 
Technology & Operations, Dropbox (US)

Amy Coleman
Corporate Vice President of Human Resources 
and Corporate Functions, Microsoft (US)

Lynne Graham 
Human Resources Director, Thames Water (UK)

Danny Harmer
Chief People Officer, Aviva (UK)

Tamara Hassan
Human Resources Director, Mars Wrigley Asia 
(Hong Kong (SAR), China)

Marta Machicot
Chief People Officer, Telefónica (Spain)

Isabelle Minneci
Global Vice President of HR (Luxe Division),
L´Oréal (France)

Pamela Ries
Chief Human Resources Officer, Spectrum
Health (US)

Laurie Ruettimann
HR Blogger and Author (US)

Lainie Tayler
General Manager — People, Carman’s Kitchen
(Australia)

Mike Theilmann
Chief Human Resources Officer, Albertsons
Companies (US)

Dean Tong
Head of Group Human Resources, United
Overseas Bank Limited (Singapore)

Vicky Wallis
Chief People Officer, Direct Line Group (UK)

Cristina Wilbur
Chief People Officer, Roche (Switzerland)



27© 2021 Copyright owned by one or more of the KPMG International entities. KPMG International entities provide no services to clients. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Confidential

27© 2021 Copyright owned by one or more of the KPMG International entities. KPMG International entities provide no services to clients. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Confidential

Uw contacten Als u vragen heeft over onze Future of HR studie, neem dan contact op met 
ons:

Liesbet Holsters
Senior Manager
KPMG in Belgium

<lholsters@kpmg.com>

Annelies Van der Veken
Senior Advisor
KPMG in Belgium

<avanderveken@kpmg.com>

Jana Wouters
Advisor
KPMG in Belgium

<janawouters@kpmg.com>

Tania Pittoors
Director
KPMG in Belgium

<tpittoors@kpmg.com>
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