Infosheet Vernet
Wat is Vernet?

Vernet is een kennisnetwerk en onderzoeksbureau gespecialiseerd in het verzamelen, benchmarken en
interpreteren van gegevens over personeelszaken. We zijn sparringpartner voor P&O-, verzuim- en
gezondheidsprofessionals, maar ook voor leidinggevenden en teamleden die zich bezig houden met verzuim
en inzetbaarheid. Elk kwartaal verwerken en analyseren we data van ruim 600.000 werknemers. Deze
vormen de basis van de benchmarkrapportage en aanvullende producten voor organisaties. Leden van het
Vernet Netwerk doen automatisch mee aan de benchmark.
Inzicht in verzuim
Hoe werken wij?
Vernet werkt met geautomatiseerde softwarekoppelingen met een groot aantal pi- of salarissystemen, waardoor het
exporteren en doorzetten van het bestand elke kwartaal weinig tijd vergt van de organisaties. We vragen de eerste twee
weken na elk kwartaal data aan te leveren, waarna de benchmark uiterlijk de laatste dag van de maand wordt opgeleverd.
De Benchmark
Je organisatie ontvangt de Viewer, waarin je cijfers
onder andere op basis van onderstaande
indicatoren met de branche wordt vergeleken én
met de eigen cijfers in de voorgaande periodes:

Hieronder voorbeelden van grafieken uit de Vernet Viewer

Ontwikkeling in verzuim en meldingsfrequentie
Verzuim naar leeftijd, duur, deeltijd, salaris
Verzuimkosten per FTE
Instroom en uitstroom

Belangrijk!
Vernet is ISO gecertificeerd ten
aanzien van de beveiliging van
persoonsgegevens.

Wie zijn wij
Sinds 1997 is Vernet sparringpartner voor veel organisaties op het gebied van verzuim en inzetbaarheid, met name in
de zorg. Het team van Vernet is betrokken en altijd bereid om mee te denken en inzicht te geven.
Onze service:

Onze producten:

Ontvang elk kwartaal de landelijke benchmark op
het gebied van verzuim en inzetbaarheid

Viewer: inzetbaarheidrapportage op
benchmarkniveau

Inzicht in en overzicht van verzuim met behulp van
professionele rapportages gebaseerd op actuele
en betrouwbare cijfers

Viewer Plus: richtinggevende rapportages specifiek
voor organisaties met meerdere vestigingen
Versys: analyse tool voor de data van je organisatie

Deelname aan een levendig en inspirerend
netwerk en jaarprogramma

Maatwerk: analyses op maat

Deskundige en hulpvaardige ondersteuning

Aangeboden in een online omgeving via ons
gecertificeerde klantenportaal

Relevante informatie via onze nieuwsbrieven
www.vernet.nl | info@vernet.nl | 020 - 422 97 71

