OVER VERNET

Onderzoeksbureau en kennisnetwerk Vernet
is sinds 1996 marktleider in het verzamelen,
benchmarken en interpreteren van HR- en
verzuimgegevens in de Nederlandse zorgsector.
Met inzichtelijke verzuimrapportages wil
Vernet HR-professionals, verzuimspecialisten
en bestuurders in de sector zorg en welzijn
helpen om te komen tot een verhoogde
inzetbaarheid van hun personeel. Vernet bedient
zo’n 400 zorgorganisaties met circa 600.000
medewerkers.
HOE WERKT VERNET?
Klanten halen met behulp van een stappenplan de
benodigde verzuimgegevens uit hun personeelsinformatie
(PI)- of HR-systeem. Dit gebeurt eens per kwartaal.
Vernet werkt met een kant-en-klaar koppelstuk waarmee
verzuimgegevens gemakkelijk uit het systeem komen.
Alle aangeleverde verzuimbestanden worden door ons
gecontroleerd en vervolgens gestandaardiseerd. Dit is de
basis voor de branchecijfers en daarmee maken wij de
Viewer.

ONZE PRODUCTEN

Chart-bar
VIEWER
Kwartaalrapport met externe benchmark
De Viewer verschijnt elk kwartaal. Hierin staan de
verzuimcijfers van je eigen organisatie afgezet tegen de
branchecijfers. Door te vergelijken met de branchecijfers
zet je de verzuimcijfers in perspectief. HR-ontwikkelingen
worden direct zichtbaar. De cijfers wijzen je op de
verbetermogelijkheden in de organisatie, met deze
informatie kun je snel, doeltreffend en verantwoord aan
de slag. De Viewer toont de verzuimcijfers per kwartaal
en per voortschrijdend jaar.

Chart-Line
MOVER
Maandrapport met interne benchmark
Een praktische maandrapportage. In de Mover zijn
verschillende organisatieonderdelen—zoals locaties of
afdelingen—tegen elkaar afgezet. Je kunt het zien als
een benchmark van jouw eigen organisatie. Zo zie je in
één oogopslag welke afdeling wat extra aandacht kan
gebruiken en welke goed scoort. De verzuimcijfers staan
per maand en per voortschrijdend jaar vermeld om
de prestaties van de verschillende afdelingen goed te
kunnen volgen.

desktop
VERSYS
Analysetool voor de verzuimdata
van je organisatie
Versys is de software van Vernet waarmee je zelf
analyses kunt uitvoeren op je eigen gegevens. Het
is een snelle en betrouwbare tool, die bovendien
gebruiksvriendelijk en gemakkelijk te leren is.

Speciaal voor onze klanten hebben wij het Vernet
jaarprogramma. Hierin delen experts en vakgenoten
kennis rondom de thema’s Verzuim en Inzetbaarheid.
Vernet organiseert workshops, online inspiratiecolleges,
themadagen en een-op-een gesprekken, op verzoek van
onze klanten of aan de hand van de actualiteit.

Check-Circle
VERNET HEALTH RANKING

De jaarlijkse Vernet Health Ranking laat in één cijfer zien
hoe een organisatie presteert op het gebied van verzuim
en inzetbaarheid. De berekening van de Vernet Health
Ranking is gebaseerd op meerdere verzuimindicatoren,
ieder met een eigen wegingsfactor. In de eindscore
nemen we ook de stijging c.q. daling van de cijfers mee
ten opzichte van het jaar dáárvoor. Jaarlijks gaat Vernet
met de best scorende werkgevers in gesprek om het
verhaal achter de cijfers op te halen.
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Als Vernet klant kun je altijd gebruik maken
van het Viewer gesprek. Eén van onze data
analisten neemt dan de cijfers uit de Viewer met
je door. Wat signaleren wij? En hoe zit dit bij
vergelijkbare organisaties?
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MEER WETEN?
Vernet
Zekeringstraat 17-a
1012 BM Amsterdam

Bel ons gerust op (020) 422 97 71.
Of stuur een e-mail naar info@vernet.nl.
Op onze website www.vernet.nl vind je meer informatie
over onze tarieven.

Vernet is een 100%-dochteronderneming van pensioenuitvoeringsorganisatie
PGGM. De dienstverlening van Vernet sluit aan bij de ambitie van PGGM en
Pensioenfonds Zorg en Welzijn om werkgevers en werknemers in de sector
zorg en welzijn te ondersteunen. In de eerste plaats met een adequate
pensioenvoorziening, maar ook door het inzetten van deskundigheid op het
gebied van arbeidsmarktdata.

