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Medewerkers zijn het fundament van de 
organisatie, zij voeren de dagelijkse operatie uit. Dit houdt in dat 
de medewerkers bepalend zijn voor het unieke karakter van een 
organisatie.  

Smartops laat je op eenvoudige wijze van start gaan met data-ge-
dreven people management. Zo gebruik je het inzicht in de unieke 
eigenschappen en kenmerken van medewerkers als fundament 
om de impact en het succes van de organisatie  te verhogen. 

Technologische- en wetenschappelijke ontwikkelingen maken het 
mogelijk om een digitale blauwdruk te maken van de organisatie. 

Hierin zitten de unieke eigenschappen van medewerkers die belan-
grijk zijn in het uitvoeren van een functie.
Sturen op data is de toegang tot de toekomst. In de 21ste eeuw 
worden besluiten steeds meer genomen op basis van feiten. Deze 
feiten worden geanalyseerd aan de hand van data. Met smartops 
kan dit ook eenvoudig voor de HR besluitvoering. 

Start met het Organisatie DNA en ontdek de kracht van data-ge-
dreven people management. Wij brengen People Analytics in drie 
eenvoudige stappen: 

Activate       Activeer je organisatie
Assess          Neem de DNA scan af
Analyse       Ontdek het talent binnen je Organisatie 

Blauwdruk van de unieke organisatie
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Een gebruiksvriendelijke Setup Wizard
Laat je op simpele wijze je organisatie in kaart brengen binnen sm-
artops.

Een DNA Scan
In één assessment volledig inzicht in het 
professionele  DNA van alle medewerkers.

Het Organisatie DNA Dashboard
Blauwdruk van het digitale fundament van de organisatie. 

Real time analytics
Inzicht in de veranderingen binnen de organisatie. 

Talent DNA
Persoonlijk talent rapport en dashboard voor elke medewerker.

Online support & consultancy. 
Professionele support en begeleiding bij de start van data-gedreven 
people management. 

Het Organisatie DNA kan worden ingezet ten behoeve van: 

• Selectie & ontwikkeling van medewerkers
• SWOT Analyse medewerkers & organisatie
• Een advies rapport op maat
• Strategische besluitvoering
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Met het Organisatie DNA krijg je...

• Verhoging van de tevredenheid en betrokkenheid 
van medewerkers. 

• De mogelijkheid te sturen op objectieve data en 
inzicht in de unieke karakteristieken van de medew-
erkers en de organisatie. 

• Kunnen sturen op belangrijke strategische drivers.

• De mogelijkheid om nieuwe medewerkers te se-
lecteren waarvan je zeker weet dat deze passen in 
de functie en de organisatie van nu en in de toe-
komst.  

Om  human resource vraagstukken te 
onderbouwen, aan de hand van objec-
tieve feiten, hebben we verschillende 
analyses ontwikkeld. Deze analyses 
geven op basis van het Organisatie DNA 
unieke inzichten.

People analytics is het combineren van big data oplossingen met psy-
chologische meetinstrumenten.Hierdoor ontstaat inzicht in het ver-
band tussen de profielen van medewerkers en de impact die zij hebben 
op de organisatie.
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Persoonlijke informatie
Indexering van medewerkers en aansluitende functies, taken, ken-
nis en positie binnen de organisatie.

Profile
De Profile is een individuele meting die inzicht geeft in persoonli-
jkheid en daarmee toekomstig gedrag. De profile is gebaseerd op 
het Big Six model waarbij de schalen zijn omgezet naar werkgerela-
teerde schalen.  

Teamscope
De teamscope geeft inzicht in de voorkeurs rollen  waarin medew-
erkers een bijdrage leveren aan- en met anderen omgaan binnen 
een team.  Deze assessment is gebaseerd op het Belbin model. 

Cultuur 
Dit is een meting waarbij de huidige organisatie
cultuur en de organisatie cultuur waar de medewerker de voorkeur 
voor heeft. 

Engagement
Met de engagement meting wordt gekeken naar de betrokkenheid 
en de tevredenheid van een medewerker in zijn/haar eigen rol en 
binnen de organisatie in het algemeen.

Het Organisatie DNA omvat
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