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• Waarom wil ASML divers & inclusief zijn?

• Maar hoe divers zijn we nu dan?

• Hoe kan People Analytics bijdragen aan D&I?
• Research Tracks
• Team Diversity Score berekenen

Agenda
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• Robbert Cuijpers

• Werkzaam bij ASML sinds 2011.

• Verantwoordelijk voor HR Reporting 
& Analytics.

• ASML? 

• Een wereld zonder chips is niet meer 
voor te stellen!

• ASML ontwikkelt & maakt de 
machines waarmee chips gemaakt 
kunnen worden.

Introductie
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1. Wij geloven dat een diverse & inclusieve workforce voor de juiste mix aan 
meningen en ideeën zorgt voor de (technologische) ontwikkelingen die ASML 
verder brengen.

2. Vanuit verschillende wetenschappelijke onderzoeken weten we dat bedrijven 
met een gezonde diversiteit succesvoller zijn.

3. Overheden wereldwijd hebben, of denken na over, diversiteitstargets 
opgesteld voor bedrijven.

Waarom wil ASML divers & inclusief zijn?
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“We know a great idea can come from anyone, so 
we foster a culture where different identities, 

backgrounds, talents and passions are valued and 
celebrated.”
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Een diverse mix aan medewerkers Maar we zijn er nog niet helemaal

Maar hoe divers zijn we dan?
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32% van onze medewerkers in Veldhoven 
is niet Nederlands.

120
nationaliteiten

10%
17%

2010 2020

% vrouwen bij ASML

2020 werkgevers ranking

Studenten Engineering/IT/Natural Sciences

Bron: Universum, Rankings 2020, Nederland 

30%

20??

~ 3000
PhD/Dr.

23% van onze nieuwe collega’s in 2020 is 
vrouw
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Descriptive statistics
• Global Diversity Dashboard

• Diversiteitsdimensies die al 
beschikbaar waren als datavelden in 
dashboards, maar nu gebundeld zijn 
in 1 dashboard voor extra focus.

Research tracks
1. Voorspellend model % vrouwen

2. Hire cohorts sinds 2015

3. Recruitment funnel

4. Team diversity score

Hoe kan People Analytics bijdragen aan D&I?
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Voorspellend model % vrouwen
• Wat is het percentage vrouwen in 

senior rollen in 2023?

• Een ARIMA model op basis van 
historische data (hires, leavers, 
promotions, performance scores, 
potential scores).

• Tijdrovend (handmatig trainen per 
organisatieonderdeel), niet geschikt als 
simulatiemodel, maar zeer geschikt als 
business case onderbouwing en om 
urgentie te creëren.

Hire cohorts sinds 2015
• Hypothese testen, hebben mannen en 

vrouwen gelijke kansen als het gaat om:
• ASML te verlaten
• Een promotie te krijgen
• Te roteren binnen ASML
• Een goede beoordeling te krijgen
• Een high potential score te krijgen
• Deel te nemen aan leadership programma’s

• Relatief eenvoudig uit te voeren, en zorgt voor 
goede inzichten en het ontkrachten van 
‘broodje aap’ verhalen.

D&I Research Tracks
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Recruitment funnel
• Hebben mannen en vrouwen gelijke 

kansen in ons recruitment proces?

• Op basis van een openbare dataset* 
en de nationaliteit van een kandidaat 
wisten we ~70% te matchen op 
geslacht. 

• Inzichten helpen bij het verbeteren 
van het recruitment proces.

Team Diversity Score
• Kunnen we afdelingen bij ASML vergelijken 

op basis van hun diversiteit?

• Team Diversity Score berekend per afdeling 
op basis van geslacht, leeftijd & 
nationaliteit.

• Team Diversity Score als basis om business 
outcomes aan te tonen.

• Een Team Diversity Score spreekt iedereen 
aan als een makkelijke manier van teams 
vergelijken.

D&I Research Tracks
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* = https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/YPRQH8
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Team Diversity Score
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Diversiteitsdimensies Welke dimensies zijn te meten?

• Leeftijd
• Geslacht
• Nationaliteit
• Etniciteit (VS)
• Opleiding
• Rol(familie)
• Salarisschaal
• Ervaring (ASML & extern)

Welke dimensies kiezen we?

Leeftijd Nationaliteit

Geslacht

Team Diversity

(Bedrijfs)resultaten
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• Simpson’s Diversity Index
• Wordt gebruikt in de biologische wetenschappen.
• Houdt rekening met richness en evenness.
• Alleen voor teams > 5

Team Diversity Score
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Geslacht n

Man 5

Vrouw 4

Onbekend 0

Diversiteit 0.56

Diversiteit

Leeftijd 0.81

Geslacht 0.56

Nationaliteit 0.83

Teamdiversiteit 0.73

Nationaliteit n

Nederland 4

India 1

België 1

Italie 1

Griekenland 1

Duitsland 1

Diversiteit 0.83

Leeftijd n n-1 ∑n(n-1)

<= 30 2 1 2

31 – 40 3 2 6

41 – 50 3 2 6

51 – 60 1 1 0

> 60 0 -1 0

9 14

14

9 * (9-1)
1 - = 0,81
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• Ook al zijn diversiteitsdimensies al beschikbaar als datapunten, 1 centraal 
dashboard helpt om focus te krijgen en zorgt ervoor dat de HR lijn actie kan 
ondernemen.

• Bepaal als organisatie welke dimensies je belangrijk vind, en sluit daar je People 
Analytics vragen op aan.

• Bepaal je onderzoeksvragen samen met de sponsor van het D&I project, en 
wees eerlijk over databeperkingen en uitdagingen.

Als slot…
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Veel dank voor uw deelname!

Vragen? Neem contact op met HR Academy: 
T 020 - 582 66 00

E academy@mindcampus.nl

In samenwerking met


