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HRCommmunity en
Tata Consultancy
Services (TCS) lanceren
publicatie over de
toekomst van werk
De Nederlandse HRCommunity en Tata Consultancy Services (TCS)
Nederland hebben gezamenlijk een publicatie voor HR-directeuren
gelanceerd. Het online magazine biedt een selectie van artikelen met

relevante inzichten voor het creëren van een personeelsbestand dat in staat
is de kansen die nieuwe technologieën bieden te grijpen en zo hun bedrijf
te laten groeien.
Rien van Ekris (Danone) legt uit hoe Danone zijn 100.000 werknemers
betrekt om deel te nemen aan het creëren van de toekomst van het bedrijf.
Tom Haak (The HR Trend Institute) somt de populairste trends op het
gebied van HR op. En in een dialoog met Remco Mostertman
(HRCommunity) identificeren Jessica Molina (HR Transformation Director,
TCS) en Arunava A. Chakrabarty (hoofd van SaaS Business Development &
Partnerships) en Ruud Geensen (Oracle) mogelijkheden voor CHRO's om de
toekomst van werk in hun bedrijven te creëren.
De wereld bevint zich algemeen beschouwd in de vierde industriële
revolutie. Nieuwe technologieën, zoals AI, Cloud, Data Analytics en
Automation bieden organisaties kansen om hun bedrijf te laten groeien.
Kansen die ze moeten grijpen om relevant te blijven, concurrentie te
verslaan en disruptors voor te blijven. Om gebruik te kunnen maken van
deze nieuwe technologieën, moeten organisaties transformeren naar
digital-first organisaties, genaamd Business 4.0. Een succesvolle
transformatie vereist echter een krachtig, verbonden, divers en getalenteerd
personeelsbestand: een ‘workforce 4.0’.
Tata Consultancy Services (TCS) werkt samen met toonaangevende merken
over de hele wereld om hen te begeleiden bij hun digitale transformatie.
Om HR-directeuren over de hele wereld inzichten en tools te bieden om
zo'n Workforce 4.0 te bouwen, hebben HRCommunity en TCS Nederland
deze publicatie samen gemaakt.

Tata Consultancy Services is an IT services, consulting and business
solutions organization that has been partnering with many of the world’s
largest businesses in their transformation journeys for the last fifty years.
TCS offers a consulting-led, cognitive powered, integrated portfolio of
business, technology and engineering services and solutions. This is
delivered through its unique Location Independent Agile delivery model,
recognized as a benchmark of excellence in software development.
A part of the Tata group, India's largest multinational business group, TCS
has over 450,000 of the world’s best-trained consultants in 46 countries.
The company generated consolidated revenues of US $20.9 billion in the
fiscal year ended March 31, 2019, and is listed on the BSE (formerly Bombay
Stock Exchange) and the NSE (National Stock Exchange) in India. TCS'
proactive stance on climate change and award winning work with
communities across the world have earned it a place in leading
sustainability indices such as the Dow Jones Sustainability Index (DJSI),

MSCI Global Sustainability Index and the FTSE4Good Emerging Index. For
more information, visit us at www.tcs.com.

