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INLEIDING

Meten is weten… ook in HR?

De crisis vergroot onmiskenbaar de druk op HR om investeringen in menselijk kapitaal kwantitatief te onderbou-
wen. Vandaag werkt de HR-manager meer en meer met ‘harde’ cijfers en statistieken om de personeelskosten te 
optimaliseren, beleidsbeslissingen te objectiveren…

De vraag naar cijfers neemt toe, maar wat meet de Belgische HR precies? Welke HR-data worden gebruikt? Waar 
wringt het schoentje bij het verzamelen en analyseren van die gegevens? Hoe zien zij de toekomst?... Partena 

peilde naar de praktijk en de verwachtingen van de Belgische HR-wereld.

Het onderzoek

773 HR-professionals namen deel aan de on-

line enquête die plaatsvond van 14.03.2013 tot 

18.04.2013.  De resultaten geven een representa-

tief beeld over de Belgische HR-markt. 

Onze experts lichten de resultaten 
toe

Bernard Hullaert, Director Services Partena, weet 

waarover hij spreekt. Met bijna 20 jaar ervaring in HR-

dienstverlening , als consultant en als manager, kent 

hij de problematiek van HR-cijfers als geen ander.

Catherine Mairy is experte in collectief arbeidsrecht 

(statuten en werking van de overlegorganen) bij de 

juridische dienst van het Sociaal Secretariaat Partena. 

Al meer dan 15 jaar. Zij begeleidt HR-managers in de 

informatieplicht over het personeelsbeleid in hun on-

derneming. 

Profiel van de deelnemers aan de en-
quête

Aantal medewerkers in het bedrijf

Activiteitssector

Regio

 
Cijfers kunnen vertellen wat in het verleden 
gebeurde en vormen ook belangrijke indica-
toren door er doelstellingen aan te koppelen 
(HR-metrics). Deze ken- en stuurgetallen ma-
ken duidelijk hun opmars in HR.

Meer en meer, gaat de HR ook op zoek naar 
verbanden tussen die kengetallen en tracht 
hij ze koppelen aan de prestaties van het 
bedrijf (omzet, winst, productiviteit, klantte-
vredenheid, …) om zo het HR-beleid gericht 
te optimaliseren (HR-analytics). Door de 
cijfers te analyseren en te linken aan andere 
parameters draagt HR concreet bij tot het 
strategisch beleid van de onderneming.

Over HR-metrics en HR-analytics
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1. 40 % van de Belgische bedrijven houdt geen HR-statistieken bij

60% 
houdt HR-statistieken bij

40% 
houdt geen HR-statistieken bij

Waarom maakt uw bedrijf HR statistieken en 
analyses op? Waarom niet?

Op vraag van de directie 66% Geen behoefte aan 56%

Om HR-beleid bijsturen 60% Tekort aan menselijke middelen 17%

Wettelijke verplichting 37% Geen opgeleid personeel 7%

Sociaal-economische context 34 % Tekort aan financiële middelen 6%

Andere 17% Tekort aan technische middelen 4%

“HR-statistieken zijn nog niet ingeburgerd en komen er dikwijls op vraag van 
de directie”

4 van de 10 ondervraagde ondernemingen legt 
zich niet toe op een kwantitatieve benadering 
van hun personeelsbeleid. Een verhouding die bij 
de KMO’s (< 20 werknemers) zelfs stijgt tot 7 op 10.
Bij de grote ondernemingen (> 100 werknemers) 
maakt minder dan 1 op 10 geen HR-statistieken op 
(7%). Kortom, hoe groter het bedrijf, hoe meer de 
HR-statistieken geïntegreerd zijn. 

Bernard Hullaert: “Grote bedrijven hebben 
doorgaans een beter gestructureerd en uitgebrei-
der HR-beleid, wat een grotere nood aan cijfers 
meebrengt. Globaal gezien, vormt de rapporte-
ring aan de directie de belangrijkste motivering 

(66%) voor het opmaken van HR-statistieken in 
België, wat getuigt van het belang dat het mana-
gement eraan toekent. Dit geldt voor de vers-
chillende bedrijfsgroottes.” 

“Bedrijven vanaf 100 werknemers stellen het bijstu-
ren van het HR-beleid op gelijke voet met de vraag 
naar rapportering aan de directie. Doordachte 
analyses om de bedrijfsstrategie te ondersteunen, 
krijgen hier een duidelijke plaats, naast de cijfer-
matige controles. Uit het onderzoek blijkt ook dat 
internationale bedrijven beduidend meer HR-cij-
fers bijhouden dan bedrijven zonder buitenlandse 
filialen. De rapporteringsbehoeften in een interna-

“
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Ook de informatieplicht aan de personeelsver-
tegenwoordigers vormt een belangrijke reden 
om HR-cijfers te verzamelen. Afhankelijk van de 
grootte van de onderneming, legt de wetgever 
namelijk verschillende overlegstructuren op:

•	 vanaf 100 werknemers moet een onderne-
mingsraad worden opgericht, die bij voor-
rang over het personeelsbeleid, zijn structuur 
en evoluties zal worden geïnformeerd.

•	 vanaf 20 werknemers (afhankelijk van de sec-
tor), moet de werkgever zijn vakbondsafvaar-
diging informeren over het personeelsbeleid. 
Bij gebrek hieraan, krijgt het comité voor 
preventie en bescherming op het werk een 
eigen rol toebedeeld in bedrijven vanaf 50 
werknemers. 

Deze wettelijke verplichtingen verklaren dus de 
stijgende nood aan HR-cijfers in grotere bedrij-
ven.

Catherine Mairy: “De wetgever bepaalt dat de 
werkgever de personeelsvertegenwoordigers 
regelmatig moet informeren over het perso-
neel, de structuur en evoluties in de onderne-
ming. Deze informatieplicht is in de wet vrij ruim 
omschreven. De commentaren van collectieve 
arbeidsovereenkomsten, gesloten in de Nationale 
Arbeidsraad, geven een duidelijker houvast over 
de informatie die een werkgever mag en moet 
verstrekken aan de ondernemingsraad en op welke 
tijdstippen.”

“Een algemene regel is dat personeelscijfers kun-
nen worden opgesplitst per afdeling, loonstatuut,
leeftijdscategorie,… maar dat ze nooit individuele 
gegevens mogen kenbaar maken. Die beperking 
vormt een belangrijk aandachtspunt. De perso-
neelsvertegenwoordigers mogen ook bijkomende 
informatie opvragen. Het is zoeken naar een even-
wicht tussen soms algemene richtlijnen en ver-
wachtingen van de sociale partners.” 

“Personeelscijfers mogen nooit individualiseerbaar zijn” 

tionaal kader, zijn hier zeker niet vreemd aan. Ten 
slotte, voor de kleinere bedrijven (<20 werknemers) 
weegt de sociaal-economische context zwaarder 
door dan in de andere bedrijven.”

Wat de sectoren betreft, stellen we vast dat de 
industrie (72%) duidelijk meer HR-statistieken 
verwerkt dan de andere profitsectoren (45 %) en de 
non-profitsector (64%).  Het verschil tussen de re-
gio’s is het meest uitgesproken in de KMO-wereld. 

In Brussel houdt slechts 1 op 10 bedrijven in het 
segment van minder dan 20 werknemer HR-cijfers 
bij (14 %). Ook de Brusselse middelgrote bedrijven 
(20 tot 50 werknemers) houden  met 44% minder 
HR-cijfers bij dan in Vlaanderen (68%) en in Wallo-
nië (66%). De regionale verschillen in concentratie 
van industriële sectoren, die zich meer toeleggen 
op een cijfermatige HR-benadering, is hier wellicht 
niet vreemd aan. Bij de grotere ondernemingen 
stellen we amper regionale verschillen vast.

“
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2. 67 % van de Belgische bedrijven bekomt zijn HR-cijfers door 
   manuele invoering

Hoe worden de nodige gegevens verzameld?

Manuele invoering (papier, database of spreadsheet) 67 % 

Automatisch systeem externe leverancier 33 % 

Automatisch systeem ontwikkeld binnen de onderneming 27 % 

Wat zijn de meest voorkomende problemen bij het verzamelen en ana-
lyseren van HR-statistieken?

Geen aangepaste IT-programma’s 40 %

Gegevens moeilijk toegankelijk    23 %

Gebrek aan interne expertise 22 %

2 op 3 bedrijven die HR-cijfers verwerken, doet 
dat door manueel gegevens in te voeren. Zelfs 
in de grote bedrijven (meer dan 100 werknemers) 
gebeurt dit in meer dan de helft van de gevallen 
door manuele invoering (55%). Deze grote onder-
nemingen combineren de manuele invoering met 
automatische systemen van een externe leveran-
cier (46%) of systemen die binnen de onderneming 
werden ontwikkeld (29%).

Een verdere automatisering van de HR-statistie-
ken kan helpen om de efficiëntie te verhogen. 
Voor kleinere bedrijven zullen standaardoplos-

singen doorgaans een afdoend antwoord bieden 
voor een snellere administratieve verwerking en 
beperking van de foutenmarges. Maar ook voor 
grote bedrijven is er ruimte tot verbetering. 

Het analyseren van de behoeften en de werkpro-
cessen in de onderneming kan een geslaagde au-
tomatisering ten goede komen. Uit het onderzoek 
blijkt vooral dat bedrijven niet over de gepaste 
IT-tools beschikken voor het verzamelen en analy-
seren van HR-statistieken.

“2 op 3 bedrijven voert manueel HR-cijfers in. Bij grote bedrijven is dat nog al-
tijd 1 op 2…Aangepaste tools bieden ruimte tot verbetering.”

“
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3. Wat meet HR in België?

3.1 De Top 5

Wat meet HR? Mocht u toch HR-analyses  
uitvoeren, wat zou u dan meten?

Loonkost per maand/jaar 89 % Kost van de loonmassa 73 %

Overzicht van uitbetaalde lonen 87 % Absenteïsme 15 %

Type afwezigheid en kosten 87 % Andere (tevredenheid werknemers,…) 9 %

Aantal voltijdse equivalenten 86 % Demografische criteria 2 %

Verhouding effectief gepresteerd da-
gen/arbeidsdagen

80 %

Als we kijken naar de onderzochte criteria dan steken de loonkost en het absenteïsme er ver boven uit. 
Maar opgelet, die basiscriteria zijn niet enkel voor grote bedrijven belangrijke ken- en stuurcijfers.

Bernard Hullaert: “Ook de kleinere en middelgrote bedrijven hebben er alle belang bij om de kost en de 
structuur van hun loonmassa te controleren en te analyseren. De loonmassa staat in de meeste bedrijven 
– van groot tot klein – vaak voor de belangrijkste kostenpost. Elke optimalisatie heeft dus rechtstreeks invloed 
op de bedrijfsresultaten. Standaardrapporteringen en –tools maken dit ook voor de kleinere ondernemingen 
gemakkelijk toegankelijk, ook al merken we dat meer dan twee derden van de bedrijven tot 20 werknemers hier 
nauwelijks mee bezig is. 

En voor het overige derde, waar de huidige sociaal-economische context een belangrijke motivatie vormt om nu 
al HR-cijfers te analyseren, zit een risico. Het belang ervan zou wel eens naar de achtergrond kunnen verdwijnen 
als de economie het weer beter doet. Het integreren van HR-statistieken in de bedrijfscultuur en het besluit-
vormingsproces, kan nochtans de concurrentiepositie blijvend versterken.” 

Voor de bedrijven die nog geen HR-statistieken bijhouden, ligt de eventuele meerwaarde ook op het vlak van de 
kost van loonmassa. 

We nemen de meest gemeten criteria in HR onder de loep.



Mei 2013

HR Analytics - Whitepaper 8

3.2 Loonkost: relevant voor groot en klein, maar ook voor man en vrouw?

Hoe worden de nodige gegevens verzameld?
Driemaandelijks of meer Jaarlijks of meer

Overzicht van de uitbetaalde lonen 70 % 87%

Loonkost per maand/jaar 63% 89%

Loonkost per afdeling 49% 70%

Analyse van de verschillende looncategorieën (loon, 
extralegale voordelen, ...) 

44% 77%

Analyse van het verschil mannen/vrouwen op het vlak 
van loon

11% 25%

De loonmassa in zijn globaliteit en haar evolutie 
worden scherp in de gaten gehouden en staan 
bovenaan de meest becijferde criteria. Dit is het 
geval in alle soorten van ondernemingen: in alle 
groottes, sectoren en regio’s. De loonkost vormt 
immers meestal de grootste uitgavepost van het 
bedrijf.

Catherine Mairy: “De werkgever zal de perso-
neelsvertegenwoordigers informeren over de 
personeelskosten en die opdelen volgens het 
statuut: arbeider – bediende – directie.  

Als de opdeling echter zou leiden tot individualisa-
tie, wat onvermijdelijk is als er bijvoorbeeld maar 1 
arbeider of directeur in het  bedrijf is, dan moeten 
categorieën worden samengevoegd. 

Op vraag van de personeelsvertegenwoordi-gers, 
zal de werkgever hen ook informeren over de 
toepassing van de barema’s, zonder echter mee 
te delen wie in welk barema zit. Ook hier is het 
belangrijk een gulden middenweg te vinden en 
individualisatie te vermijden.”

De genderloonkloof gaat verder dan louter de 
loondiscriminatie tussen man en vrouw en man in 
dezelfde functie. De problematiek behelst onder 
meer ook verschillen in loopbaankansen.

 Maar in tegenstelling tot wat het brede maat-
schappelijk debat doet vermoeden, meten weinig 
bedrijven dit aspect. Het is het zwakke broertje – of 
zusje -  in de Belgische HR-metrics.

Van de bedrijven die HR-parameters meten, 
analyseert amper 1 op 10 trimestrieel het gen-
derloonverschil in zijn onderneming, 1 op 4 
jaarlijks en… 60% doet dit nooit! Op de totale 
Belgische markt betekent dit dat vandaag meer 
dan 3 op 4 bedrijven de mogelijke loondiscrimi-
natie tussen man en vrouw in hun onderneming 
niet in kaart brengen (76%). Zelfs bij de grote 
bedrijven (meer dan 100 werknemers) meet meer 
dan de helft dit niet. Slechts een minderheid van 
de Belgische bedrijven (15%) analyseert vandaag 
het loonverschil man-vrouw en gaat er dus actief 
mee aan de slag in het HR-beleid. 

Catherine Mairy: “De loonkloof tussen mannen 
en vrouwen is een gevoelige en complexe mate-
rie. Een opsplitsing man-vrouw is een bijkomend 
detailniveau in de informatie. Die opdeling kan 
bijvoorbeeld leiden tot een individualisering van 
de cijfers, wat niet toegelaten is. Of door de detail-
lering kunnen verschillen aan het licht komen in 
specifieke subgroepen waar mannen en vrouwen 
niet gelijk vertegenwoordigd zijn.” 

Catherine Mairy: “Bovenal laten concrete richt-
lijnen op wettelijk vlak op zich wachten om de 
analyse van genderverschillen te veralgemenen. 
De wet ter bestrijding van de loonkloof van 
22 april 2012, legt aan bedrijven vanaf 50 werk-
nemers op om tweejaarlijks een rapport over de 
man-vrouwverloning voor te leggen aan de on-
dernemingsraad of aan het comité voor preventie 
en bescherming op het werk. De uitvoeringsbe-
sluiten die bepalen wat er in dat rapport moet 
staan, ontbreken echter tot op vandaag. We 
kijken uit naar de concrete rapporteringscriteria 
want het is niet gemakkelijk om relevante criteria te 
bepalen voor de verschillende facetten die in uit-
eenlopende ondernemingen meespelen. ” 

“Loonmassa is meest becijferde criterium”

“Genderbeleid is het zwakke broertje in Belgische HR-metrics”

“
“
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3.3 Absenteïsme: (gemiste) kansen

Meest gemeten in absenteïsme
Driemaandelijks of meer Jaarlijks of meer

Type afwezigheid en kosten 62 % 87%

Verhouding effectief gepresteerde dagen/arbeidsda-
gen

53% 80%

Absenteïsme per afdeling 34% 52%

Absenteïsme volgens leeftijd 19% 34%

Het meten en opvolgen van het absenteïsme is 
een echte ‘klassieker’. Logisch want de impact op 
de loonkost, en bijgevolg op de performantie 
van het bedrijf, is meteen en sterk voelbaar.  Het 
soort afwezigheid en de verhoudingen scoren in 
de Belgische HR-metrics hoge toppen. Wat echter 
onderschat wordt zijn de optimalisatiekansen die 
verschillen tussen afdelingen en volgens leeftijd 
kunnen bieden.
 
Bernard Hullaert: “Cijfers over absenteïsme per 
afdeling en per leeftijd hinkelen wat achterop. 
Toch zijn dit twee bijzonder relevante indicatoren 
voor de HR-manager. Verschillen in verzuim per af-
deling getuigen dikwijls van verschillen in werksfeer 
en leadership. Weetje, net die factoren kunnen het 
verschil maken in een groot deel van de afwezig-
heden. In twee derde van de ziektesituaties voelt 
de medewerker zich niet helemaal lekker en twijfelt 
hij of hij al dan niet gaat werken. En dan zal de niet 
gemotiveerde medewerker makkelijker thuisblijven 

dan dezelfde persoon die in een motiverende wer-
komgeving wel zal komen opdagen. Kortom, af-
delingsverzuim geeft dikwijls een indicatie van 
het leadership in de afdeling. Daar kan je als HR 
mee aan de slag.”

Dat men nogal snel over de leeftijdsverschillen 
heen stapt, ziet hij ook als een gemiste kans. 
“Oudere medewerkers zijn doorgaans voor langere 
periodes ziek dan jongere, die echter frequenter 
ziek zijn. Maar vergis je niet, de impact op de 
werkorganisatie van frequent kortverzuim kan veel 
storender zijn, dan wat enkel blijkt uit het aantal 
afwezigheidsdagen. De Bradford-indicator in 
combinatie met de leeftijdscategorie, geeft je 
een klare kijk op de impact van de verschillende 
soorten afwezigheid op je organisatie. Het is een 
handige en eenvoudige tool die je HR-beleid meer 
slagkracht geeft.”

Absenteïsme: een oppervlakkige klassieker

“
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3.4 Demografische criteria: generatiemanagement is hekkensluiter

Meest gemeten demografische aspecten
Driemaandelijks of meer Jaarlijks of meer

Aantal voltijds equivalenten 59 % 86%

Evolutie aantal medewerkers 53% 84%

Aantal werknemers per afdeling 55% 73%

Aantal arbeiders/bedienden 49% 67%

Aantal mannen/vrouwen 30% 59%

Catherine Mairy: “Met de informatie aan de 
personeelsvertegenwoordigers zal de werkgever 
gegevens verstrekken over de structuur van de 
tewerkstelling in de onderneming, over haar evo-
lutie en de vooruitzichten voor de tewerkstelling. 
Die informatie zal verschillende demografische 
criteria omvatten zoals geslacht, leeftijdsgroep, 
beroepscategorie, afdeling en aantal werknemers. 
Op verzoek van de werknemersafgevaardigden zal 
de werkgever ook aanvullende informatie verstrek-
ken over onder meer werkregime, nationaliteit, 

anciënniteit, afwezigheidsdagen of overuren. 
De evoluties in het personeelsbestand (aanwervin-
gen, vertrekken, interne mutaties) staan ook op de 
agenda. Voor grote bedrijven bepaalt deze in-
formatie dus de demografische parameters die 
moeten worden becijferd. Ook hier geldt steeds 
dat de informatie niet individualiseerbaar mag zijn 
en dat ze een werkelijk gesprek met de sociale 
partners mogelijk maakt. ”

Naast de wettelijke vereisten, vormt het meten van 
demografische parameters ook een interessante 
invalshoek voor de HR-manager. Zeker als hij ze 
kan linken aan andere criteria, zoals de bedrijfsre-
sultaten of de productiviteit. 

Bernard Hullaert: “Uit het onderzoek blijkt dat de 
parameters die de ‘war for talent’ kunnen meten 
en sturen veel minder aan bod komen. Zo scoort 
het generatiemanagement niet sterk. De gemid-

delde leeftijd van de werknemers, aantal ‘juniors/
seniors’,… bengelen onderaan de lijst met slechts 
1 op 5 bedrijven die ze driemaandelijks meet en 
iets meer dan de helft op jaarbasis. 

Niettemin is het belangrijk om als bedrijf te anti-
ciperen op vergrijzing en ontgroening. Een leef-
tijdspiramide van je personeelsbestand kan al een 
verhelderend beeld geven.”

“Informatieplicht aan de personeelsvertegenwoordigers stuurt de demografi-
sche parameters”

“Breng de vergrijzing of ontgroening in je bedrijf in kaart” 

“
“
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3.5 Wat meet HR nog meer?

Andere meest gemeten parameters
Driemaandelijks of meer Jaarlijks of meer

Analyse van de vakanties 38 % 64%

Prestaties van het personeel en impact op de rentabi-
liteit van de onderneming

31% 57%

Analyse van de bedrijfsvoertuigen 26% 60%

Kost/efficiëntie van de opleidingen 18% 49%

Kost/efficiëntie van de rekrutering 17% 35%

Tevredenheid van de werknemers 16% 47%

Competenties van de werknemers 12% 50%

Een behoorlijk aantal bedrijven becijfert de impact op de rentabiliteit of de efficiëntie van een aantal parame-
ters als personeelsprestaties, opleidingen en rekrutering. Dit is eerder een hoge score omdat de impact of renta-
biliteit moeilijk te berekenen valt in vb. dienstensector en omdat je al snel in individuele gevallen terechtkomt.

Tevredenheid en softskills lenen zich eerder tot een jaarlijkse analyse. Hierbij merken we op dat er geen wet-
telijke verplichting is om deze criteria te meten. Het spreekt voor zich dat ze een indirecte impact hebben op het 
bedrijf en dat de personeelsafvaardiging hierover vragen kan stellen.

Screenshot Data Warehouse Partena
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4. HR-statistieken… hoeveel kost dat?

Hoeveel investeren Belgische bedrijven aan het opmaken en analyseren 
van HR-statistieken?

Aantal uren per maand besteed aan 
HR-statistieken volgens aantal 

werknemers in het bedrijf

Budget besteed aan 
HR-statistieken volgens aantal 

werknemers in het bedrijf

KMO’s die HR-statistieken opmaken, besteden hieraan gemiddeld tussen 5 à 8 uur per maand. 
Het aantal uren stijgt progressief volgens de grootte van de onderneming. Bij bedrijven van meer dan 100 
werknemers bedraagt dit aantal gemiddeld 28 uur per maand.

En ook het jaarbudget evolueert van gemiddeld 300 tot meer dan 8000 euro volgens de bedrijfsgrootte.
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5. Opmars gaat verder

60% houdt vandaag 
HR-statistieken bij

Verwacht u in de toekomst een nood 
aan complexere HR-analyses?

40% houdt vandaag geen HR-
statistieken bij

Verwacht u in de toekomst wel nood 
aan HR-statistieken of analyses?

Nood aan complexere analyses 48% Neen 57%

Geen evolutie 48% Ja 43%

Nood aan minder complexe analyses 4%

De voorbije vijf jaar ervoer twee derde van de Belgische bedrijven een stijgende nood aan HR-statistieken 
en –analyses (66 %). Bij de grote bedrijven (> 100 werknemers) deelt zelfs 85 % dit standpunt, bij de kleinere 
ondernemingen (< 20 werknemers) ervaart minder dan de helft een stijgende nood (44%).

Voor de toekomst, verwacht bijna de helft van de bedrijven dat de nood aan complexere analyses verder 
zal stijgen (48%). Bij de grote bedrijven (+ 100 werknemers) is dit bijna 2 op 3 (64%), bij de KMO’s (<50 wkn) 1 op 
3. Wij verwachten dus dat de trend zich de komende jaren nog zal doorzetten. Hij sluit aan bij de toenemende 
vraag om HR-beslissingen kwantitatief te onderbouwen. Zorg dat je mee bent. 

Zorg dat je mee bent.
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CONCLUSIES

Uit een breed onderzoek bij 773 HR-professionals blijkt dat het gebruik van HR-statistieken vandaag vooral 
ingang vindt bij grote en bij internationale bedrijven. De industriesector loopt hierbij duidelijk voorop. KMO’s 
die daadwerkelijk met HR-cijfers aan de slag gaan, zijn nog dun gezaaid.
 
De verwachting leeft dat de vraag naar HR-cijfers ook de komende jaren verder zal toenemen.

Het meten, analyseren en optimaliseren van de loonmassa en van het absenteïsme scheren hoge toppen. Die 
ken- en stuurcijfers beïnvloeden in grote mate de bedrijfsresultaten. Al moet gesteld dat een aantal kansen tot 
optimalisatie, zoals het absenteïsme per afdeling en per leeftijd, onderschat worden.
  
Met het onderzoek sneuvelen ook enkele evidenties rond het diversiteits- en generatiemanagement in de Belgi-
sche HR: 

•	 de loonkloof tussen man-vrouw komt weinig of zelfs helemaal niet aan bod in  
de meeste bedrijven

•	 er wordt ook weinig gewerkt met de leeftijdsstructuur van het personeelsbestand. 

Wat leert ons het technische luik? 2 op 3 bedrijven voert manueel zijn data voor HR-statistieken in. Het meest 
voorkomende probleem bij het verzamelen en analyseren van de gegevens is dat de onderneming niet over 
aangepaste IT-tools beschikt. Moeilijk toegankelijke data en een gebrek aan interne expertise bij de analyse 
vormen bijkomende hindernissen.

• Geen zin om nog manueel te werken? Geen expert in huis?...

Partena reikt u oplossingen aan. Praktische tools en diensten om uw HR-cijfers en -beleid te onderbou-
wen. Van standaardlijsten en HR-software tot doorgedreven maatwerk voor het bekomen van HR-statis-
tieken. 
En ook een pool aan experts die u kan helpen inzicht te verwerven in uw personeelsdynamiek of in een 
geautomatiseerde rapportering. Expertise. Persoonlijk en op uw maat.

• Over Partena

Partena is een HR-dienstverlener met een sterke focus op het ondernemersschap. Wij begeleiden en 
ondersteunen bedrijfsleiders en HR-managers. Bij de oprichting van hun bedrijf, het sociaal statuut van 
zelfstandigen, het loon- en personeelsbeheer van werknemers en hun kinderbijslag, medische controle 
bij absenteïsme, opleidingen en seminaries.
Sinds 31 mei 2012, vormen HDP en Partena samen de cluster ondernemingen en ondernemers van de 
groep Partena.

• Wilt u ons beter leren kennen?

Vraag een afspraak en ontdek ons via
 02 549 36 46    sales@partena.be    www.partena.be

Meer informatie


