
Organiseren van HR Analytics



Even voorstellen

Hedwig Klarenbeek

Manager HR Analytics & Services

Verantwoordelijk voor:

• Innoveren, ontwikkelen en regisseren van het HR systeem- en dienstverleners landschap

• Inzichten in medewerkerdata leveren a.h.v. analyses en onderzoek

Doelgroep:

Alle managers en medewerkers van Jumbo en La Place, zowel in Nederland als in België 

(circa 100.000 medewerkers). 
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Hallo Jumbo! – een paar kengetallen



Context

Organisatie van HR Analytics bij Jumbo



Context

Jumbo is in 2019 met een project gestart om HR Analytics vorm te geven. 

Dit vanuit de wens om besluiten meer data gedreven te nemen. 

Jumbo stond begin 2019 op niveau 2 en acteert nu tussen niveau 3 en 4 van 

de maturity levels. De route naar dit niveau staat beschreven in een 

roadmap.



Roadmap

In de roadmap zijn 7 perspectieven uitgewerkt om tot het gewenste 

maturity niveau te komen, zo ook Governance.



Governance

Organisatie van HR Analytics bij Jumbo



Vragen

1. Welke masterdata domeinen kan ik, naast medewerker data, in mijn organisatie 

onderscheiden?

2. Hoe ziet de governance structuur van die masterdata domeinen er uit?

3. Welke rollen kunnen, over de masterdata domeinen heen, generiek ingezet worden?

4. Kies ik in de governance structuur van HR Analytics voor MAKE (volledig insourcen), BUY 

(volledig outsourcen) of ALLY (iets daar tussenin)?

5. En welke partijen zouden daarin een rol kunnen spelen?

Governance

Om te komen tot een governance model voor HR Analytics, stel je jezelf 

eerst een aantal vragen.



Bestaande masterdata domeinen Bestaande data rollen

• Commerciële data - data solutions

• Financiële data - data science & analytics

• Vastgoed data - data research

- data consulting

Governance

Binnen Jumbo onderscheiden we, naast medewerker data, 3 masterdata 

domeinen: commerciële data, financiële data en vastgoed data.

Binnen Jumbo waren alle masterdata domeinen onafhankelijk van elkaar 

georganiseerd, elk met eigen data rollen.



Governance

Een aantal data rollen kunnen generiek worden ingezet, daar waar andere 

rollen specifieke kennis van het masterdata domein vereisen of 

strategisch van aard zijn (specifiek). 

Rol

Data solutions Generiek

Data science & analytics Generiek/specifiek

Data research Generiek/specifiek

Data consulting Specifiek



Governance

Het maturity niveau van het masterdata domein bepaalt mede of het 

verstandig is data rollen te combineren over domeinen heen.

Commerciële data Financiële data Vastgoed data Medewerker data

Maturity niveau 5 4 3 1

Maturity

niveau

0 Non-existent

1 Initial

2 Repeatable

3 Defined processes

4 Managed and measurable

5 Optimized

Gegeven het maturity niveau van medewerker data bij aanvang van ons 

project, heeft Jumbo ervoor gekozen de data rollen nog niet te 

combineren.



Governance

Vervolgens dient de vraag zich aan: MAKE, BUY of ALLY (een combinatie 

van beiden)?

Volledig

insourcen

[MAKE]

Volledig

outsourcen

[BUY]

Voordelen:

- Alles in eigen hand

- Volledig naar eigen wensen in te richten

- Mensen maken onderdeel uit van de 

eigen organisatie/cultuur (binding)

Nadelen:

- Kennis volledig op moeten bouwen; veel 

leergeld betalen

- Langdurig proces

- Veel FTE nodig om alle data rollen in te 

kunnen vullen (kostbaar)

- Weinig flexibiliteit/schaalbaarheid

Voordelen:

- Kennis direct aanwezig

- Snel te realiseren (plug & play)

- Je koopt uren in, geen FTE count of 

aansturing nodig

- Beperkt afbreukrisico

- Meer flexibiliteit, betere 

schaalbaarheid

Nadelen:

- Moeten vormen naar de structuur van 

de partner(s)

- Mensen maken geen onderdeel uit van 

de eigen organisatie/cultuur (binding)

Best of both worlds?



Data solutions

Jumbo ICT
- Architectuur

- Integratie

- Employee data platform 

(EDP)

AnalitiQs
EDP ontwikkeling en 

onderhoud

Data sources

Visma|Raet
HR Core data

Visma|Raet
HR Talent data

Effectory
Engagement data

AnalitiQs
Experience data

Data consulting

Jumbo HR Analytics
- HR analytics strategie

- vendor management

- business vraag scherp

stellen 

- Inzichten aanreiken /

adviseren

Data science,

analytics & research

Visma|Raet
Applicatie dashboards

AnalitiQs
Management dashboards

AnalitiQs
Analyses en onderzoek

Effectory
Onderzoek

Vragen en 

interventies

Jumbo HR

- Vragen formuleren

- Informatie

interpreteren

- Inzichten omzetten

naar interventies en

beleid

Governance

Jumbo heeft, gegeven het maturity niveau bij aanvang van het project, 

gekozen voor best of both worlds om flexibel te zijn en

snelheid te maken.

Jumbo richt zich vooral op de rollen die specifiek zijn voor het masterdata 

domein. De overige data rollen zijn bij partners ondergebracht.



Het huidige governance model maakt dat we maximaal schaalbaar zijn en daardoor goed mee 

kunnen groeien met de ontwikkeling van HR Analytics binnen de organisatie.

Door te kiezen voor een beperkt aantal partners, hebben we snel grote stappen kunnen maken 

in de realisatie van onze HR Analytics roadmap.

De FTE en kosten impact is beperkt gebleven.

Door o.a. te werken binnen de (architectuur)kaders van onze ICT organisatie, is het mogelijk 

om in de toekomst data rollen te combineren met andere masterdata domeinen.

Governance

Wat zijn de belangrijkste learnings voor Jumbo?




