
Interactive Dashboards 

We help organizations make better data-driven workforce decisions

Probleem: 
•  Gebrek aan zicht en grip op de workforce

•  Te laag rendement op de workforce

•  Data analytics skills niet aanwezig bij eigen medewerkers

•  Workforce kan zich niet snel genoeg aanpassen aan 

veranderingen

Workmetrics is een samenwerking tussen newVOC, Analytics 
in HR, E2E Group en Research 2 Improve.  
Een unieke combinatie van analytics experts, software 
ontwikkelaars en organisatie specialisten.

Data-gedreven beslissingen over je belangrijkste asset. 
Workmetrics helpt organisaties om betere beslissingen te nemen ten aanzien van de 
belangrijkste en grootste kostenpost: de workforce. Dit gebeurt door (realtime) inzicht 
te geven in de meest relevante KPIs en te bepalen welke workforce-gerelateerde 
variabelen uiteindelijk invloed hebben op bottom line, productiviteit en 
klantwaardering.

Onze slimme dashboards laten uiteraard zien hoe je workforce er nu voor staat, maar 
ook hoe dit er de komende jaren uit ziet. Onze maatwerk analyses dragen bij aan 
betere strategische beslissingen en de ontwikkeling van beleid. Ons Analytics 
Excellence Center zorgt ervoor dat je direct een volledig analytics team tot je 
beschikking hebt. Ook kunnen we de opbouw van een eigen team begeleiden.

Over Workmetrics 
Workmetrics is ontstaan vanuit het idee dat goede 
beslissingen genomen worden op basis van objectieve data 
en feiten. Niet op basis van een onderbuik gevoel.

Door ‘softe’ thema’s te relateren aan ‘harde’ 
bedrijfsuitkomsten ondersteunt workmetrics data-gedreven 
beslissingen. Hierdoor worden er beslissingen genomen die 
niet alleen beter zijn voor medewerkers maar ook voor de 
organisatie. 

Oplossing: 
•  Real-time inzicht in de workforce nu en volgend jaar

•  Bepaal welke mens-gerelateerde factoren invloed hebben op 

de bottom line resultaten

•  Direct een volwaardig analytics team.

•  Voorspellingen zorgen dat veranderingen eerder in gang 

gezet kunnen worden

Performance Analytics 

•  Altijd up-to-date inzicht in de 
workforce 

•  Eenvoudig en intuïtief – voor alle 
business partners en adviseurs 

•  Embedded predictive analytics tot 
twee jaar vooruit

•  Toets beslissingen en beleid van 
tevoren 

•  Voor alle workforce gerelateerde 
vraagstukken 

•  Koppeling tussen workforce data 
en bottom line resultaten

Analytics Excellence 

•  Direct een volwaardig workforce 
analytics team 

•  Begeleiding bij de vorming en 
training van een eigen afdeling 
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