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Vernet Viewer, dé HR-benchmarking. Weet waar u staat. 
 
Vernet Viewer vergelijkt vier keer per jaar een groot aantal van uw relevante HR-gegevens met die van uw 
branchegenoten op landelijk, en waar zinvol, op regionaal niveau. De sterke punten van Vernet Viewer zijn: 

• De heldere grafische opgezet met korte analyses  
• De snelheid waarmee Vernet Viewer beschikbaar komt 
• Benchmark met hoge deelnamegraad met telkens het best denkbare vergelijkingen. 
• Identieke rekenmethode voor elke organisatie, dus geen appel met peren! 
• Lage kosten 

Met Vernet Viewer bent u in staat om slagvaardig te reageren en te anticiperen op zowel de interne- als 
externe ontwikkelingen. De monitoring van verzuimcijfers en -kosten zijn in Vernet Viewer dan ook een 
belangrijk onderdeel. Ook treft u in Vernet Viewer jaarlijks extra informatie aan over in- en uitstroom, 
demografische trends, salarisontwikkelingen en natuurlijk de jaarlijkse hoogtepunt: de Vernet Health 
Ranking. 
 
Wij van Vernet denken (heel eigenwijs) dat Vernet Viewer voor uw organisatie een toegevoegde waarde 
heeft. Duidelijk is dat een groeiend aantal zorgondernemingen Vernet Viewer beschouwen als de standaard. 
Vernet Viewer helpt u om naar een zinvol HRM-beleid te komen. 
 
Vernet Viewer voor koepelorganisaties en vestigingen 
 
Voor koepelorganisaties met (zorg) bedrijven in een of meerdere branches bestaat de mogelijkheid om per 
(zorg) bedrijf Vernet Viewer te ontvangen. We noemen dit Vernet Viewer voor Koepels. Daarnaast bestaat 
ook de mogelijkheid dat een organisatie met meerdere vestigingen in één branche als vaste aanvulling op de 
Vernet Viewer informatie per vestiging ontvangt. We noemen dit Vernet Viewer met Vestigingen. Zowel 
aanvullende koepel- als vestigingsinformatie wordt voor een lage meerprijs aan u geleverd. 
 
De gegevens vergelijken 
 
Alle deelnemende bedrijven leveren direct na afloop van ieder kwartaal een bestand aan dat primaire 
werknemers- en verzuimgegevens bevat. Dit bestand is eenvoudig te maken omdat Vernet een koppeling 
levert met het in gebruik zijnde PI- of HR-systeem. De HR-data van de abonnee worden na controle van het 
aangeleverde bestand direct op de klantensite van Vernet geplaatst. Binnen iets meer dan vier weken na 
afloop van het kwartaal zijn alle branchecijfers aan Vernet Viewer toegevoegd. 
 
Doordat alle aangeleverde bestanden dezelfde primaire gegevens bevatten, kunnen de verzuimcijfers voor 
iedere abonnee op dezelfde wijze worden berekend en is onderlinge vergelijking mogelijk. Vernet hanteert 
voor zowel Vernet Viewer als voor het eigen softwarepakket Versys consequent dezelfde rekenregels. In veel 
PI- of HR-systemen zijn verzuimmodules opgenomen, waarmee men de verzuimcijfers van het eigen bedrijf 
kan berekenen. Of de cijfers met die van andere bedrijven vergeleken kunnen worden, hangt af van de 
gehanteerde rekenregels. 
 
Vanwege de privacy worden de branchecijfers alleen afgedrukt als aan bepaalde criteria is voldaan. 
Voorkomen wordt dat data herleid kunnen worden tot die van een enkele werkgever. De cijfers van Vernet 
zijn auteursrechtelijk beschermd. De regionale en landelijke cijfers van branches mogen openbaar worden 
gemaakt, mits dit gebeurt met bronvermelding. 
 
Vernet 
 
Vernet is een statistisch onderzoeksbureau gespecialiseerd in het verzamelen en interpreteren van gegevens 
over personeelszaken in de zorgsector. Met een hoge deelnamegraad, circa 500 zorgorganisaties met ruim 
500.000 medewerkers, is Vernet in staat een brede benchmarking te maken en u een representatief beeld te 
geven van de huidige stand van zaken en ontwikkelingen. Als onafhankelijke organisatie doen wij dit 
objectief. En omdat onze gegevens vier keer per jaar worden vernieuwd, is onze benchmark informatie altijd 
actueel. 
 


