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Er was eens...



De voedingsbodem:  maatschappelijk engagement, maar... zonder hefboom effect 



De vonk... onze vriend Carlo (Giardinetti     ). 

Business for the Good



De zuurstof ... een opleiding aan een business school in

Prof. Katrin Muff



Business Sustainability 3.0

Bewezen uitdagingen 

rond duurzame ontwikkeling 

in je eigen domein

beantwoorden door 

je eigen business te gebruiken 

om een hefboom effect te creëren 



Outside-in & Evidence-based



2 + 2 SDG’s



Inside-out & experience based



De brandstof... onze ervaring

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen, binnen hun team en organisatie, gedijen/floreren?

Door gericht te werken (en niet enkel op HR-buikgevoel)

Met predictieve analytics en een tool om continu de polsslag van je teams te nemen 

Om op basis hiervan de juiste interventies te doen binnen je teams 

HR Tech is hierbij onontbeerlijk 

Artificiële Intelligentie maakt het verschil 



En zo ontstond ...



Workforce intelligence for 

sustainable bottom line impact



Is dit echt zo?



Enrich your 

HR data goldmine

Unlock your 

HR data goldmine



ANALYTICS

De HR Data goudmijn
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HR zit op een goudmijn



Excel als geweldige tool !



Get your data sh#t together!
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Waar wil je als organisatie staan?



Use Case: Retentie

Customer Case:

Railway company: 

high turnover amongst train drivers

Business case:

Estimated cost per replacement: 

€ 200K + top line loss

Solution

 Predict populations at risk

 Data-driven advice on retention actions

PREDICTION

Stayer Leaver

REALITY

Stayer
490

‘True Negative’

7 
‘False Positive’

Leaver
5 

‘False Negative’

22 
‘True Positive’



Use Case: Absenteïsme

Customer Case:

Domestic cleaning services

2000+ headcount, high absenteeism

Business case:

Extreme pressure on bottom line

15% productivity loss

Solution

 Determine risk profiles to tailor well-being 

strategy

 Predict absenteeism



LISTEN

De blinde vlekken opvullen



Teams als eenheid 

van denken 









Wat is eigenlijk het probleem?

(of de uitdaging)



PROBLEEM 1

Een survey geeft je peanuts 🐒



Vragen stellen is een kunst



Organisaties zijn niet statisch



Reële inzichten. Instant en transparant.



Slicing and dicing. For data-driven HR. 



PROBLEM 2

Closing the loop



Wat moeten we nu doen?



Toepasbaar advies & sluiten data loop



Kunnen we dit eigenlijk wel maken?

Duurzaamheid en ethiek



Etische grenzen overschrijden? Of morele opportuniteiten creëren?



Geen black box



Geen geautomatiseerde beslissingen



Het gaat niet om het vinden van de “slechterik”





Wie geen vooroordelen heeft, steekt zijn hand op!



Focus op de medewerkers die uw aandacht nodig hebben



Creër de best mogelijk werkomgeving waar mensen kunnen floreren



En ... een mogelijks grote impact op duurzame ontwikkeling



Vragen? 

Eens afspreken? 

Bruno Vanneste

bruno.vanneste@jigso.com

0478 26 26 22


