Impact maken
met data.
‘Data-gedreven’ lijkt soms het buzzwoord van de 21e eeuw.
De digitalisering van HR-processen is niet voor niets een
van de belangrijkste HR-trends van 2022. Data-gedreven
werken kan veel impact maken, zoals gelukkige werknemers,
positieve kandidaat ervaringen, minder verloop, betere
samenwerking binnen een team en een goede employer
branding. Ben jij benieuwd welke impact data-gedreven
werken in jouw organisatie kan hebben? Dan kan
onze ImpactSessie daarbij helpen.

Data geeft onderbouwd
inzicht zonder de mens uit
het oog te verliezen.

Wat voor impact kan data maken?
• Meer (inzicht in de) diversiteit in je team.
• Verbetering en professionalisering van je recruitmentproces.
• Als HR ben je beter in staat om bij te dragen aan de organisatiedoelen.
• Inzicht in hoe data kan helpen met het terugdringen van verloop.
• Ontwikkelgesprekken op basis van talent, in plaats van beoor
deling en functioneren.
• Vergroot het werkgeluk van jouw medewerkers met data.
• Leer de talenten van je medewerkers echt te kennen en zet hen
op de juiste positie binnen de organisatie.

ImpactSessie

Van start met
datagedreven HR
en recruitment.
Op maat gemaakte sessies
Samen kijken we naar waar bij jouw organisatie de uitda
gingen liggen. Tijdens de intake kijken we hoe data de
organisatie kan helpen en hoe wij jullie daarbij kunnen
inspireren. Onze adviseurs organiseren vervolgens op basis
van de intake een impactsessie, volledig op maat gemaakt.
Samen aan de slag
Tijdens deze sessie kijken we samen met de betrokkenen
naar wat voor impact data kan hebben op jouw organisatie,
vanuit een mensgerichte aanpak. We geven voorbeelden
van hoe data bij andere organisaties wordt ingezet en
geven jou handvaten hoe jullie hier verder mee kunnen.
Resultaat
Door deze sessie sta je als professional stil bij de mogelijkheden van datagedreven werken. Je bent geïnspireerd
en gevoed met voorbeelden om meer impact te maken.
Na afloop van de sessie krijg je, naast een heleboel opgedane kennis, een aantal concrete aanknopingspunten mee.
We kijken graag met jullie mee hoe je de gewenste impact
daadwerkelijk kan gaan maken.

Compleet basispakket voor €1.495,• Intake waarin we jouw impact-vraagstuk bespreken.
• ImpactSessie van drie uur.
• Takeouts met belangrijke aanbevelingen.
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