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Inleiding 

De Raet HR Benchmark 2018 onderzocht 
hoe medewerkers, zzp’ers, bestuurders  
en HR-professio nals in Nederland aan-
kijken tegen belangrijke HR-thema’s.  
Voor de tiende keer voerden we dit  
HR-onderzoek uit. 

In samenwerking met marktonderzoeks-
bureau Motivaction vroegen we naar de 
mening van 1420 medewerkers, 408 zzp’ers, 
607 HR-professionals en 100 bestuurders 
afkomstig uit verschillende sectoren.  
Daarnaast gingen we in gesprek met HR- 
professionals, bestuurders en onafhankelijke 
experts van verschillende organisaties. 

Deze samenvatting bevat de belangrijkste 
onderzoeksresultaten van thema’s als recruit-
ment, employee experience, employability, 
de rol van HR en leiderschap. Op onze  
website vind je daarnaast digitale specials 
en infographics die meer in detail gaan op 
de onderzoeksresultaten. In deze thema-
rapporten vind je ook praktijkverhalen van 
vakgenoten en experts.

Ga hiervoor naar: www.raethrbenchmark.nl

Heb je vragen of opmerkingen over  
de onderzoeksresultaten? Neem dan  
gerust contact met ons op via mail:  
maartje.grossouw@raet.com of telefonisch: 
088 - 230 24 24.

Het Raet HR Benchmark team,

Kathelijn, Maartje, Marja en Twirre  

Van links naar rechts: 
Kathelijn Zwols, Maartje Grossouw, Marja Duin, Twirre van der Molen
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De economie bloeit op en er zijn weer banen in overvloed. 
Medewerkers krijgen meer vertrouwen in de arbeidsmarkt 
en kijken hierdoor steeds vaker om zich heen. Welke factoren 
wegen eigenlijk mee bij het kiezen van een nieuwe baan?  

Recruitment:  
wat wil de 
medewerker?



Salaris

Een collegiale cultuur

Flexibele werktijden

Contractvorm (bepaalde/ 
onbepaalde tijd)

Mate van verantwoordelijkheid die ik krijg

Mate van autonomie in het werk

Maatschappelijke relevantie van het werk

Mogelijkheid tot thuiswerken

Reisafstand

Uitdaging in het werk

55%

40%

36%

21%

20%

20%

12%

10%

8%

6%

Raet HR Benchmark 2018  |  Pagina 6 Samenvatting belangrijkste resultaten uit het totale onderzoeksrapport

Als je een werkgever kiest, welke aspecten zijn dan belangrijk?  
Volgens medewerkers

Salaris en reisafstand

Medewerkers vinden salaris (55%),  
reisafstand (40%) en uitdaging in het werk 
(36%) het belangrijkst als ze kiezen voor een 
nieuwe baan. 

“Het imago en de aantrekkelijkheid van een organisatie zijn van 
onschatbare waarde. Het is belangrijk dat mensen voor je wíllen 
werken. Er moet een match zijn met de organisatie, anders is de 
kans groot dat hooggekwalificeerd personeel snel wegloopt.” 

Martin Hofenk, Product Owner Talent Management bij Raet

Meerdere antwoorden mogelijk
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Ben ik als werkgever aantrekkelijk genoeg?

Met het oog op de verwachte uitstroom als gevolg van vergrijzing en 
de toenemende ontgroening, maken HR-professionals en bestuurders 
zich steeds meer zorgen of hun organisatie wel aantrekkelijk genoeg is 
voor hun huidige talent en het werven van nieuw talent. Talentvolle 
medewerkers kunnen kiezen uit steeds meer functies en wanneer  
een andere werkgever zich aantrekkelijker profileert, is de keuze  
snel gemaakt. 

Verantwoordelijkheid belangrijke focus voor HR
HR-professionals proberen hun organisatie aantrekkelijker te maken 
door de medewerker verantwoordelijkheid te geven (31%) en training en 
en opleidingen aan te bieden (28%). (zie grafiek blz. 8) Ook bestuurders 
denken dat de organisatie zich kan onderscheiden met verantwoorde-
lijkheid (40%), maar meer nog door nadruk te leggen op de maat-
schappelijke relevantie van het werk (46%). 

Juiste focus?
De focus van HR-professionals en bestuurders is niet in lijn met wat 
medewerkers belangrijk vinden. Bij het kiezen van een baan kijken  
zij eerst naar salaris, uitdaging, reisafstand en flexibele arbeidsvoor-
waarden. (zie grafiek blz. 6) Vaker dan bestuurders, proberen HR- 
professionals hun organisatie te onderscheiden via salaris (18% versus 
8% van de bestuurders), carrièremogelijkheden (19% versus 7% van  
de bestuurders) en flexibiliteit in arbeidsvoorwaarden (14% versus  
4% van de bestuurders). 

 “Talentvolle medewerkers hebben steeds meer keuze uit vacatures.  
Daarom is het belangrijk om je als werkgever tijdens het recruitmentproces zo 
goed mogelijk te profileren. Geef kandidaten vanaf het eerste contactmoment 
direct een goed gevoel en zorg voor de juiste gesprekpartners die weten 
hoe ze inhoudelijke en enthousiaste gesprekken moeten voeren.” 

Linda Zijlstra, HR Business Partner bij Raet
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Met welk van onderstaande kenmerken probeert jouw organisatie zich te onderscheiden als  
aantrekkelijke werkgever? Volgens HR-professionals en bestuurders

Meerdere antwoorden mogelijk
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Procam

"Als je als organisatie wilt verjongen, moet je jonge talenten 
ook de ruimte bieden om zichzelf te zijn. Dit betekent hen 
als volwaardige medewerkers ontvangen. Ze moeten zich 
veilig voelen om veel vragen te kunnen stellen, zonder dat 
er vanuit een senioriteitsvorm op hen wordt neergekeken."

 – Gerard Jorna, manager carrièremanagement 

Aegon Nederland

"Nadat we eerst de customer journey in kaart hebben gebracht, 
zijn we vorig jaar begonnen met de employee journey. Die twee 
zijn natuurlijk nauw met elkaar verweven: als je medewerkers 
zich prettig voelen, zullen ze ook de klant optimaal van 
dienst zijn."
 – Paul Visser, hoofd recruitment

Lees meer HR Benchmark 
resultaten

Wil je meer weten over de onderzoeks-
resultaten op het gebied van recruitment 
en lezen over de praktijkervaringen van 
andere organisaties? 

Download de Recruitment Special en 
krijg antwoord op vragen als:

• Wat vinden HR-professionals belang-
rijker: het aantrekken van nieuw talent 
of het behouden van bestaand talent?

• Aan welke aspecten van de employee 
experience kunnen organisaties meer 
aandacht besteden?

Met verhalen van:

Download de 
Recruitment Special

http://www5.youforce.com/l/19132/2018-01-17/bn9l1m
http://www5.youforce.com/l/19132/2018-01-17/bn9l1m
http://www5.youforce.com/l/19132/2018-01-17/bn9l1m
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2 Employee experience: 
wat zorgt voor 
meer werkplezier?
De eerste indruk die een potentiële medewerker heeft,  
is bepalend voor de keuze om bij een organisatie te willen 
werken. Onder HR-professionals staat employer branding  
dan ook hoog op de prioriteitenlijst. Maar met alleen talent 
binnenhalen ben je er niet, het is juist de kunst om ze voor  
de organisatie te behouden. 



Legenda #1

Legenda #1

35%

33%

32%

31%

30%

25%

24%

24%

19%

18%

16%

16%

15%

15%

13%

12%

6%

Talent aantrekken/employer branding

Regelmatig feedback geven

Onboarding: inwerken, mede-
werker op weg helpen

Onboarding: uitspreken weder-
zijdse verwachtingen

Sollicitatieprocedure

Erkenning voor goede prestaties

Groei in verantwoordelijkheden

Onboarding: introductie in het 
team/op de afdeling

Groei in salaris of bonus bij 
goede prestaties

Evalueren of iemand nog 
goed op zijn plek zit

Trainingen aanbieden om het 
werk goed te kunnen doen

Onboarding: alle randvoorwaarden als toegangspasjes, 
kunnen inloggen, werkplek klaar, laptop gereed etc.

Aandacht voor de mens achter de medewerker 
(bijvoorbeeld bij grote levensgebeurtenissen)

Mogelijkheden tot promotie of 
andere interne functies

Het vertrek van medewerkers

Weet niet/geen van deze

Een ontwikkelplan opstellen 
voor de nieuwe medewerker
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Aan welke aspecten van de 
employee experience zou jouw 
organisatie meer aandacht 
kunnen besteden?  
Volgens HR-professionals

Binden en behouden

Kijkend naar die employee experience, zien 
HR-professionals een aantal punten waaraan 
meer aandacht besteed kan worden. Talent 
aantrekken (35%) en evalueren of iemand 
nog goed op zijn plek zit (33%) staan daarbij 
voorop. Maar duidelijk is dat ook onboarding 
meer aandacht verdient, met name het op 
weg helpen van de medewerker (30%)  
en het uitspreken van wederzijdse 
verwachting en (25%). 



"Je kunt niet meer om employee experience heen. Betrokken 
en gelukkige medewerkers zijn belangrijker dan ooit. Sta dicht 
bij je medewerkers en weet ze te binden en te boeien." 

Maartje Grossouw, Manager Corporate Communications bij Raet

Zeer klein

Klein

Niet groot/niet klein

Groot

Zeer groot

5%

27%

22%
34%

12%
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Stel, je kunt morgen starten in een soortgelijke functie bij een andere 
werkgever, tegen minimaal dezelfde voorwaarden, hoe groot is de kans 
dat je dit zou doen? Volgens medewerkers

Opvallend is dat slechts een klein deel  
van de HR-professionals (12%) vindt dat de 
organisatie meer aandacht zou kunnen 
besteden aan het vertrek van medewerkers. 
De vraag is of de mate van aandacht aan 
dit aspect van de employee experience nu 
voldoende is of dat het onderwerp geen 
prioriteit heeft. Hierbij is het belangrijk om te 
weten dat 17% van de medewerkers bereid 
is om morgen te starten in een soortgelijke 
functie bij een andere werkgever, tegen  
minimaal dezelfde voorwaarden. 

Slechts 12% van de HR-professionals 
wil meer aandacht besteden aan 
het vertrek van medewerkers.



26% 21% 15% 38%

24% 22% 20% 34%

21% 13% 16% 50%

15% 21% 22% 42%

6% 10% 12% 72%

5% 8% 9% 78%

4% 5% 6% 85%

1e plaats 2e plaats 3e plaats Niet in top 3

Werk-privébalans

Beloning/arbeidsvoorwaarden 

Betekenisvol werk 

Leuke collega's 

Feedback en erkenning 

Vertrouwen in de organisatie 

Autonomie en meedoen bij besluitvorming 
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Wensen en behoeften in kaart brengen
Om talent te behouden, zul je de wensen en behoeften van  
– potentiële – medewerkers goed in kaart moeten brengen. Zowel  
de leidinggevende als HR spelen hierbij een belangrijke rol. Ga te  
rade bij je medewerkers zodat je weet wat er speelt, wat ze nodig  
hebben en waar ze gelukkig van worden. 

HR-professionals en bestuurders lijken redelijk goed in te kunnen  
schatten welke factoren het werkplezier van hun medewerkers  
be  vorderen. Zij verwachten dat dit vooral afhangt van betekenisvol 
werk en de werk-privébalans. (zie grafiek blz. 14) Wanneer je aan  
medewerkers vraagt wat hun werkplezier bepaalt, staan werk- 
privébalans en betekenisvol werk in de top drie van werkplezier.

Wat bepaalt of jij gelukkig bent in je werk? Volgens medewerkers



30% 19% 15% 36%

56% 11% 8% 25%

HR-professionals 

Betekenisvol werk

Bestuurders

20% 17% 21% 43%

7% 19% 24% 50%

HR-professionals 

Werk-privébalans

Bestuurders

14% 20% 19% 47%

11% 21% 19% 49%

HR-professionals 

Feedback en erkenning

Bestuurders

13% 17% 15% 55%

13% 24% 9% 54%

HR-professionals 

Autonomie en meedoen bij besluitvorming 

Bestuurders

14% 13% 15% 58%

7% 10% 19% 64%

HR-professionals 

Vertrouwen in de organisatie

Bestuurders

9% 14% 16% 61%

6% 15% 21% 58%

HR-professionals 

Leuke collega's

Bestuurders

1e plaats 2e plaats 3e plaats Niet in top 3
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Wat zijn in jouw ogen de 
factoren die het meest 
bepalend zijn voor de mate 
waarin de medewerker 
gelukkig is in zijn werk?  
Volgens HR-professionals/
bestuurders



Lees hier het hele   
interview met  
Jacob Morgan
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Lees meer HR Benchmark 
resultaten

Wil je meer weten over de onderzoeks-
resultaten op het gebied van employee 
experience? 

Download de Employee Experience  
Infographic en krijg antwoord op  
vragen als: 

• Wat verwachten medewerkers 
van hun leidinggevende?

• Wat bepaalt hun werkplezier?
• Voelen medewerkers zich 

prettig op hun werk?
• Waar mogen organisaties meer 

aandacht aan besteden als het 
gaat om employee experience?

Download de Employee 
Experience infographic

Verhalen over employee experience  

Jacob Morgan, futurist, keynote spreker en auteur

“We verdienen het om te werken bij een bedrijf dat 
aandacht heeft voor een prettige werkomgeving.”

De employee experience gaat over het echt kennen en begrijpen 
van je medewerkers waarbij je zaken als cultuur, technologie en 
de fysieke werkplek centraal stelt en alles concentreert rond de 
mensen die er werken. Als we het beste talent uit de markt willen 
aantrekken en behouden, moeten we ons richten op een nieuwe 
employee experience. 

https://www.raet.nl/blog/herontwerpen-van-organisaties
https://www.raet.nl/blog/herontwerpen-van-organisaties
http://www5.youforce.com/l/19132/2018-01-17/bn9l1m
http://www5.youforce.com/l/19132/2018-01-17/bn9l1m
http://www5.youforce.com/l/19132/2018-01-17/bn9l13
http://www5.youforce.com/l/19132/2018-01-17/bn9l13
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3 Employability:  
hoe blijven medewerkers 
inzetbaar?
Investeren in je medewerkers is cruciaal. Want haal je het  
beste uit je mensen, dan zijn ze bereid én in staat om bij  
te dragen aan het succes van je organisatie. Hoe denken 
medewerkers hierover? Voelen ze zich prettig in hun baan? 
Kunnen ze zich goed ontwikkelen en welke ondersteuning 
hebben ze daarbij nodig?



3%7%

1%19%

1%19%

1%30%

1%21%

1%20%

1%11%

21%

18%

10%

14%

15%

48%

1%4%58%

3%10%47%

2%9%53%

2%6%57%

42%39%4%3%

Oneens

Zeer oneens

Zeer eens

Eens Weet niet/geen mening

Niet eens/niet oneens

Ik krijg voldoende vrijheid om mijn werk 
naar eigen inzicht in te vullen

Op mijn werk voel ik mij prettig

Ik krijg energie van mijn werk

Mijn baan geeft me de mogelijkheid om te 
laten zien wat ik kan

Als ik op mijn werk ben, heb ik het gevoel 
dat ik ergens bij hoor

Het werk dat ik doe is eigenlijk vrij zinloos
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In hoeverre ben je het eens met de volgende stellingen? Volgens medewerkers

Voldoende vrijheid

Een groot deel van de medewerkers ervaart voldoende vrijheid  
om hun werk naar eigen inzicht in te vullen (69%). Ze voelen zich  
prettig op hun werk (76%) en krijgen er energie van (57%). 

Daarbij geeft hun baan hen ook de mogelijkheid om te laten zien wat ze  
kunnen (67%) en het gevoel dat ze ergens bij horen (72%). Slechts een  
paar medewerkers vindt het werk dat ze doen eigenlijk vrij zinloos (7%). 



Zeer eens

Eens

Oneens

Zeer oneens

Weet niet/geen mening

Niet eens/niet oneens

32%

42%

15%

4%

4% 5%

Medewerkers

10% 17%

44%

21%

1%

7%

Zzp’ers

"Erken het belang van duurzame inzetbaarheid. Praat over ouder worden 
en de mogelijk bijkomende problemen en behoeften. Ga met elkaar in 
gesprek over de toekomst. Maak concrete afspraken over inzet van 
expertise en kennisoverdracht, ambities, behoeften en andere zaken 
die nodig zijn om tot de pensioenleeftijd door te kunnen werken." 

Aly Kwebeman, Key Account Manager pensioen & uitkeringen bij Raet
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Het percentage medewerkers dat zegt voldoende tijd en middelen/vrijheid te hebben 
om zich verder te ontwikkelen, ligt aanzienlijk lager dan zzp'ers (47% versus 61%).

Ik heb voldoende tijd en middelen/vrijheid om mij verder te ontwikkelen als werknemer/professional. 
Volgens zzp'ers en medewerkers



52%

52%

51%

Iemand die voor mij opkomt in 
probleemsituaties

Waardering uitspreken

Mij zelfstandig laten werken

Een luisterend oor/
persoonlijke aandacht

50%

45%
Iemand die altijd voor mij 

klaarstaat als er iets is

29%

47%Mij zelfstandig laten werken

Waardering uitspreken

Regelmatig feedback

Iemand die mij inspireert

Een luisterend oor/
persoonlijke aandacht

20%

32%

21%
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Goed leiderschap betekent gelukkige 
medewerkers

Goed werkgeverschap bestaat voor een groot deel uit goed leider-
schap. Leiding gevenden spelen een enorm belangrijke rol in het  
welbevinden van medewerkers. Wat verwachten medewerkers van 
hun leidinggevende? 

Medewerkers verwachten vooral soft skills
Medewerkers lijken vooral behoefte te hebben aan het persoonlijke 
aspect, zoals een luisterend oor (50%) of het uitspreken van waardering 
(52%). Voor zzp’ers is werk meer een individuele en zakelijke bezigheid.

Medewerkers binnen alle leeftijdsgroepen verwachten vooral soft skills: 
dat de leidinggevende voor hen opkomt (52%), waardering uitspreekt 
(52%), aandacht geeft (50%), en voor ze klaarstaat (45%). Daarnaast 
zien ze aspecten als zelfstandig laten werk en (51%) als belangrijke 
eigenschappen van een leidinggevende. Zowel zzp’ers (47%) als mede-
werkers (51%) vinden het belangrijk dat hun leidinggevende hen zelf-
standig laat werken.

Wat verwacht je van je leidinggevende?  
Volgens medewerkers

Wat verwacht je van je leidinggevende? 
Volgens zzp’ers

Meerdere antwoorden mogelijk Meerdere antwoorden mogelijk



Download de 
Employability Special
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Lucas onderwijs

"Het is belangrijk dat een medewerker weet waar de organisatie 
naartoe gaat. Maar ook: wat hij of zij zelf bijdraagt aan het 
behalen van dat doel."

 – Robert Lock, directeur

Wienerberger Nederland

"Duurzame inzetbaarheid is een gezamelijke inspanning van 
werkgever en medewerker."

 – Maurice van Hal, manager personeelszaken

Lees meer HR Benchmark 
resultaten

Wil je meer weten van de onderzoeks-
resultaten op het gebied van employability 
of lezen over de praktijkervaringen van 
experts en andere organisaties?  

Download de Employability Special en 
krijg antwoord op vragen als:

• Wat bepaalt het werkplezier van  
medewerkers en welk beeld hebben 
HR-professionals daarbij?

• Hoe halen medewerkers het beste  
uit zichzelf en welke ondersteuning  
verwachten ze hierbij van hun  
leidinggevende?

Met verhalen van:

http://www5.youforce.com/l/19132/2018-01-17/bn9kz5
http://www5.youforce.com/l/19132/2018-01-17/bn9kz5
http://www5.youforce.com/l/19132/2018-01-17/bn9l13
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4 Leiderschap:  
ruimte voor  
ieders expertise
Leidinggevenden hebben een cruciale rol in de ontwikkeling 
van het personeelsbestand. In hoeverre zit daar beweging in? 
Welke ontwikkelingen zien HR-professionals en bestuurders 
binnen hun organisatie en waar zitten de belangrijkste  
uitdagingen?



Andere competenties nodig door 
veranderende marktomstandigheden

Onvoldoende flexibiliteit in 
de contractvormen

Te lage ontwikkel- en veranderbereidheid 
van medewerkers

Veroudering van personeelsbestand

Onvoldoende in staat om jong talent te 
binden en te behouden

Tekort aan specialistische vaardigheden

Anders/Weet niet/geen van deze

Kennisverlies door uitstroom en vergrijzing

Geen opvolging klaar voor sleutelposities

45%

41%

40%

32%

30%

27%

18%

13%

7%
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Nieuw talent zoeken of huidig 
personeel omscholen?

De behoefte aan meer medewerkers kan een 
uitdaging worden. Bestuurders verwachten 
dat het moeilijker wordt om jong talent te 
behouden. Deze ontwikkeling is al gaande. 
De concurrentie neemt toe en ten opzichte 
van drie jaar geleden is er meer instroom en 
uitstroom. 

Tegelijkertijd zien zowel bestuurders als 
HR-professionals mogelijke risico’s doordat 
andere competenties van medewerkers 
nodig zijn (45%) en de gemiddelde leeftijd 
hoger wordt (41%). De vraag is waar de  
meeste effort in gestoken moet worden: 
nieuw talent vinden of huidig personeel 
omscholen? Of wellicht zijn andere contract-
vormen een oplossing? 

Wat zie je de komende drie jaar als belangrijkste bedreiging ten aanzien 
van jouw personeelsbeleid? Volgens bestuurders

De concurrentie neemt toe en ten opzichte van 
drie jaar geleden is er meer instroom en uitstroom.



16% 10% 9% 65%

9% 10% 10% 72%

10% 9% 9% 72%

9% 9% 8% 74%

6% 7% 7% 79%

1e plaats 2e plaats 3e plaats Niet in top drie

Strategische personeelsplanning

Performance management (dus beoordelen, 
functioneren, vlootschouw, 360º feedback)

Opleiding en ontwikkeling

Werving en selectie

Duurzame inzetbaarheid

7% 7% 6% 80%

6% 6% 7% 81%

4% 7% 7% 82%

4% 6% 5% 85%

4% 5% 5% 86%

Leiderschapsontwikkeling

Managen en organiseren van 
flexibele arbeidsrelaties/inrichten en 

optimaliseren flexibele schil

Gezondheidsmanagement 
(verzuimmanagement en -preventie)

Arbeidsvoorwaarden en beloning

Loopbaanontwikkeling (carrièrepaden)
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Welke van de onderstaande thema’s hebben de hoogste prioriteit voor jouw HR-afdeling?  
Volgens HR-professionals

Strategische personeelsplanning hoogste prioriteit
Het is dus niet zo vreemd dat talent vinden en behouden (28%),  
ontwikkeling van huidige medewerkers (29%) en duurzame inzet-
baarheid (26%) hoog op de de prioriteitenlijst van HR-professionals  

staan. Deze thema’s volgen direct na prioriteit nummer één voor  
de komende jaren: strategische personeelsplanning (35%). 



31%

26%

23%

40%

23%

23%

HR-professionals

Bestuurders

De juiste tools en technologie ontbreken

Onvoldoende competenties op het gebied 
van data-analyse

We hebben moeite met het koppelen
van data-sources

19%

23%

17%

13%

12%

9%

3%

We hebben moeite met de vertaalslag van 
analyse naar de praktijk

De kwaliteit van de data is onbetrouwbaar

Het bestuur ziet de toegevoegde 
waarde niet

7%
Ik zie/HR ziet de toegevoegde waarde niet

23%

22%

4%

7%

Ik zie geen belemmeringen

Anders

4%

4%

Het is voor onze organisatie niet nodig om 
people analytics toe te passen

31%

26%

23%

40%

23%

23%

HR-professionals

Bestuurders

De juiste tools en technologie ontbreken

Onvoldoende competenties op het gebied 
van data-analyse

We hebben moeite met het koppelen
van data-sources

19%

23%

17%

13%

12%

9%

3%

We hebben moeite met de vertaalslag van 
analyse naar de praktijk

De kwaliteit van de data is onbetrouwbaar

Het bestuur ziet de toegevoegde 
waarde niet

7%
Ik zie/HR ziet de toegevoegde waarde niet

23%

22%

4%

7%

Ik zie geen belemmeringen

Anders

4%

4%

Het is voor onze organisatie niet nodig om 
people analytics toe te passen
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People analytics: cruciaal 
voor HR en leidinggevenden 

HR-analytics – ook wel people analytics 
genoemd – zijn voor zowel leidinggevenden 
als HR-professionals cruciaal. Leiding geven-
den krijgen hiermee beschikking over con-
crete tools om medewerkers te monitoren, 
maar zij kunnen de resultaten ook gebruiken 
om met medewerkers in gesprek te gaan.

Wat zijn binnen jouw  
organisatie belemmeringen  
om people analytics (verder)  
te ontwikkelen? Volgens  
HR-professionals en bestuurders
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Belemmeringen gebruik people analytics

Ondanks de erkende noodzaak zijn er vaak belemmeringen om  
people analytics verder te ontwikkelen binnen de organisatie. De 
meest benoemde zijn: het ontbreken van de juiste tools en technologie 
(HR-professionals 31% en bestuurders 26%), onvoldoende competenties 
op het gebied van data-analyse (HR-professionals 23% en bestuurders 
40%) en moeite met het koppelen van data-sources (HR-professionals 
23% en bestuurders 23%). (zie grafiek blz. 24)

Voorwaarden voor people analytics
Een absolute voorwaarde voor de toepassing van people analytics  
is dat de beschikbare data op orde moet zijn. Maar HR-professionals  
en bestuurders zijn het erover eens dat het geen toegevoegde  
waarde heeft om people analytics te combineren met data van  
andere afdelingen.  

Een absolute voorwaarde voor de 
toepassing van people analytics is dat 

de beschikbare data op orde is. 

"Ondanks dat people analytics een randvoorwaarde is voor de HR Business 
Partner, zijn hier nog grote slagen te maken. Analytics is echt een nieuw soort 
specialisme dat zich binnen en buiten de HR-afdeling verder kan ontwikkelen." 

John Cöhrs, Portfolio Manager bij Raet



Verhalen over leiderschap

Lees hier het hele   
interview met  

STC Group
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Onderwijs- en kennisinstelling STC-Group is tot een paar jaar geleden 
aangestuurd geweest als een organisatie met een kapitein aan het 
roer. Nu staan ze voor nieuwe uitdagingen en die vragen om ander 
leiderschap. Sylvia Pors en Wim van Nieuwenhuyze vertellen wat dit 
betekende voor de school. 

Lees meer HR Benchmark 
resultaten

Wil je meer weten over de onderzoeks-
resultaten op het gebied van leiderschap?  

Download de Leiderschap Infographic  
en krijg antwoord op vragen als: 

• Wat zijn de drie HR-prioriteiten?
• Is leiderschap meer een rol of  

een functie?
• Wat zijn volgens bestuurders 

bedreigingen ten aan zien van hun 
personeelsbeleid?

• Wat zijn volgens bestuurders 
verbeterpunten voor HR?

Download de Leider- 
schap infographic

STC Group

"Alles is gericht op één focuspunt: goed onderwijs voor onze 
leerlingen en vakbekwame studenten afleveren voor de 
arbeidsmarkt."

 – Sylvia Pors, directeur HRM 

– Wim van Nieuwenhuyze, onderwijsmanager

https://www.raet.nl/klanten/stc-group
https://www.raet.nl/klanten/stc-group
http://www5.youforce.com/l/19132/2018-01-17/bn9l15
http://www5.youforce.com/l/19132/2018-01-17/bn9l15
http://www5.youforce.com/l/19132/2018-01-17/bn9l15
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5 De rol van HR:  
medewerkers centraal
Wat is de rol van de HR-afdeling binnen de organisatie?  
Hoe stoom je HR klaar voor 2020? En wat kan HR beter doen 
in de ogen van medewerkers? 



54%4% 1%16% 24%

43%4% 3%13% 34%

46%4% 2%19% 27%

34%5% 4%30% 21%

20%6% 8%37% 22%

54%

48%

11%

11%

2%7% 24% 2%

1%

1%

2%

2%

6%

7%

4%

2%

3%

13%

HR-professionals 

Onze HR-afdeling weet goed wat de business nodig heeft aan 
HR-ondersteuning/instrumentarium

Bestuurders

2%9% 26%

40% 2%19% 27%

34%6% 4%23% 30%

21%6% 9%32% 27%

HR-professionals 

Onze HR-afdeling is echt een business partner voor het management

Bestuurders

HR-professionals 

Het digitaliseren van HR-taken (e-HRM) zorgt ervoor dat wij minder 
mensen nodig hebben op de HR-afdeling

Bestuurders

HR-professionals 

Het uitbesteden van onze HR-taken zorgt ervoor dat onze HR-afdeling 
meer tijd over heeft om business partner van het management te zijn

Bestuurders

HR-professionals 

Over 3 jaar besteden wij onze administratieve en ondersteunende 
HR-zaken grotendeels uit

Bestuurders

Zeer oneens

OneensZeer eens

Eens Weet niet/geen mening

Niet eens/niet oneens
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In hoeverre ben je het eens  
met deze stellingen?  
Volgens HR-professionals  
en bestuurders

HR weet wat de business 
nodig heeft aan ondersteuning

HR-professionals en bestuurders zijn het  
grotendeels met elkaar eens over de rol en 
het functioneren van de HR-afdeling, zowel 
nu als in de toekomst. Het merendeel van 
beide groepen vindt dat de HR-afdeling   
echt een business partner is voor het 
management (HR-professionals 61% en 
bestuurders 47%) en is ervan overtuigd  
dat de afdeling weet wat de business nodig 
heeft aan ondersteuning (HR-professionals 
65% en bestuurders 58%).

Uitbesteden van HR-zaken

Om de kwaliteit en de continuïteit van de 
HR-dienstverlening te waarborgen, worden 
administratieve taken door steeds meer 
organisaties uitbesteed. 



60%

81%

54%

48%

46%

62%

Salarisadministratie

Personeelsadministratie

Pensioenadministratie

37%

54%

Applicatiebeheer voor HR en Payroll 
applicaties

29%

19%

27%

42%

HR Service Desk voor medewerkers en 
managers

WAO/WIA-dossiervorming

2%

0%
Anders

Medewerker

Zzp

HR-professionals

Bestuurders
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Welke administratieve en ondersteunende HR-zaken zou je uitbesteden? 
Volgens HR-professionals en bestuurders

"HR krijgt steeds meer de rol van business partner.  
Maak je los van administratieve werkzaamheden en  
steek tijd in strategische adviezen voor de directie." 

Agnes Steensma, Portfolio Manager Services bij Raet

Zo willen HR-professionals (60%) en 
bestuurders (81%) over drie jaar de sala-
risadministratie uitbesteden. Daarna volgt 
de personeels- (48% en 54%) en pensioen-
administratie (46% en 62%). Ook HR-zaken 
als applicatiebeheer voor HR en payroll (37% 
en 54%), de HR Service Desk (29% en 19%) 
en WAO/WIA-dossiervorming (27% en 42%) 
staan op de planning om uit te besteden. 

Over drie jaar zou 81% van  
de bestuurders de salaris- 
administratie willen uitbesteden. 



Medewerkers betrekken in besluiten

Persoonlijke aandacht

Het goede voorbeeld geven

Duidelijk zijn in de verwachtingen die hij of 
zij heeft

Mij de ruimte geven om mijn werk naar 
eigen inzicht te doen

Meer vertellen over de doelstellingen van 
het bedrijf

Feedback geven

Luisteren naar ideeën van anderen

Advies geven over mijn loopbaan

42%

38%

34%

31%

26%

26%

18%

17%

17%
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Wat zou de HR-afdeling beter kunnen doen? Volgens medewerkers

Medewerkers betrekken  
in besluiten

Een behoorlijk deel van de medewerkers 
vindt dat de HR-afdeling hen meer moet 
betrekken in besluiten (42%) en meer moet 
luisteren naar hun ideeën (38%). Volgens 
hen is HR er vooral voor directie en hoger 
management (38%) (zie grafiek blz. 31). 
Bovendien denkt maar een minderheid dat 
de HR-afdeling opkomt voor hun belangen 
(24%), weet wat hun talenten zijn (20%) of 
helpt in de persoonlijke ontwikkeling (19%).

Talentontwikkeling
HR-professionals en bestuurders vinden  
dat HR een belangrijke rol heeft in het ont-
wikkelen van talent van medewerkers.  
Recente ontwikkelingen als ‘employee  
experience’ en ‘employee journey’, geven  
aan dat HR zich steeds meer richting de 
medewerker beweegt.

42% van de medewerkers vindt dat HR hen 
meer kan betrekken in besluiten. 

Meerdere antwoorden mogelijk
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In hoeverre ben je het eens met de volgende stellingen? Volgens medewerkers  
De HR-afdeling van mijn huidige werkgever…

3%17%26%12% 12%

10%

6%

6%

7%

9%19%22%2%

14%34%18%2%

13%30%18%2%

11%29%17%2%

31%

38%

25%

31%

35%

Zeer oneens

OneensZeer eens

Eens Weet niet/geen mening

Niet eens/niet oneens

...is er bij ons voornamelijk voor de directie 
en het hoger management

...helpt mij in mijn ontwikkeling 

...komt op voor mijn belangen

...weet wat mijn talenten zijn

...zorgt ervoor dat ik mij meer betrokken 
voel bij de organisatie
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Stater

"Je kunt op een aantal thema’s zeggen: dat is zo belangrijk, dat pak  
ik zelf op. Andere breng je onder bij externe specialisten. Vroeger was 
HR adviseur van alles, nu moet je dat niet meer willen."

 – Sebastian de Bruijn, manager centrale diensten

Konica Minolta Business Solutions Nederland

"Als je de samenwerking met je managers goed inricht, heb je niet  
alleen direct invloed op de employee experience en op het ziekteverzuim, 
maar je stimuleert managers en medewerkers ook om bij vacatures  
zelf nieuwe kandidaten aan te dragen."

 – Nathalie van der Valk, Manager Human Resources

Lees meer HR Benchmark 
resultaten

Wil je meer weten over de onder-
zoeksresultaten van de rol van HR en 
praktijkervaringen lezen van experts en 
andere organisaties? 

Download de Rol van HR Special en krijg 
antwoord op vragen als:

• Wat verwachten medewerkers en 
bestuurders van HR?

• Welke ondersteuning biedt HR het  
lijnmanagement? 

• Wat levert digitalisering op?
• Maken we ons zorgen om robotisering?

Met verhalen van:

Download de  
Rol van HR Special

http://www5.youforce.com/l/19132/2018-01-17/bn9kxc
http://www5.youforce.com/l/19132/2018-01-17/bn9kxc
http://www5.youforce.com/l/19132/2018-01-17/bn9kxc
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Onderzoeksverantwoording

In 2017 is de Raet HR Benchmark voor de 
tiende keer uitgevoerd. Het kwantitatieve 
onderzoek is uitgevoerd door markt-
onderzoeksbureau Motivaction in opdracht 
van Raet. 

Kwantitatief: online onderzoek onder  
1420 medewerkers in loondienst, 607 HR- 
professionals en 100 bestuurders werkzaam 
bij organisatie in Nederland en 408 zzp’ers. 

Kwalitatief: zestien interviews  
met HR-eindverantwoordelijken,  
lijnmanagers en medewerkers.

Hoeveel medewerkers heeft jouw organisatie? Volgens medewerkers, HR-professionals en bestuurders
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Verdeling HR-professionals en medewerkers per sector. Volgens medewerkers en HR-professionals

Overige onderzoekspecificaties

• Het kwantitatieve onderzoek heeft online plaatsgevonden van 
24 juli tot en met 23 augustus 2017. 

• Respondenten zijn grotendeels afkomstig uit het Motivaction panel. 

• De interviews hebben plaatsgevonden in november en  
december 2017. 

• Alle percentages genoemd in het onderzoek zijn afgerond naar hele 
getallen. Hierdoor kan het totaal afwijken van 100%.

• In een aantal gevallen konden respondenten meerdere antwoorden 
geven. Daarom kunnen de totalen de 100% overstijgen. 

• De weergave in de grafieken kan afwijken bij percentages onder 4%.



Over Raet
Raet is gespecialiseerd in HR cloud software en services. Daarmee 
ondersteunen we de HR-behoeften van meer dan 10000 organisaties. 
We bieden eveneens de mogelijkheid aan 1,7 miljoen medewerkers 
om hun HR-zaken te regelen in één geïntegreerd systeem, vanaf 
elk gewenst device. Daarnaast verzorgen we per maand 1,3 miljoen 
uitkeringen voor pensioenfondsen en verzekeraars. Wereldwijd maakt 
Raet HR in de cloud mogelijk voor zo'n 3 miljoen mensen.

Raet is sinds 1965 actief in Nederland en is een opkomende speler 
op de internationale markt. Met ruim 1100 medewerkers opereren 
we vanuit meer dan 15 landen, waaronder Nederland, Spanje, België, 
Argentinië, Peru, Chili en Colombia.

Raet 
Plotterweg 38
3821 BB Amersfoort
T +31 (0)33 45 06 506

www.raet.nl
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