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1. Bronvermelding & Verantwoording

Deze rapportage is gebaseerd, tenzij expliciet anders vermeld, op Performa’s onderzoek HR-Trends
2020-2021, hierna te noemen HR-Trendonderzoek. Dit jaarlijks terugkerend onderzoek onder HRprofessionals is een initiatief van Performa Uitgeverij, uitgevoerd door organisatieadviesbureau
Berenschot en mede mogelijk gemaakt door AFAS Software en mede tot stand gekomen met hulp
van HR-beroepsverenigingen.
Doel van het HR-Trendonderzoek is het in kaart brengen van ontwikkelingen op het gebied van HRbeleid en -uitvoering, arbeidsmarktcommunicatie en wet- en regelgeving rond arbeid. In februari
2020 zijn de uitnodigingen tot deelname aan het onderzoek per e-mail verstuurd. Ook hebben we
gebruik gemaakt van diverse internetsites en internet communities om het onderzoek onder de
aandacht te brengen. De enquête kon online worden ingevuld in de periode februari-maart 2020.
Deelname heeft op anonieme basis plaatsgevonden. De resultaten zijn niet te herleiden tot
individuele respondenten.
1959 respondenten hebben de online vragenlijst ingevuld, waarvan 1084 volledig. Daarvan zijn 109
deelnemers zelfstandige zonder personeel. De overige respondenten zijn werkzaam in loondienst.
Ruim 30% van de respondenten heeft ook aan de voorgaande editie van het onderzoek
deelgenomen. De gegevens zijn gevalideerd en uitschieters geëlimineerd. In aanvulling op het
hoofdonderzoek is er een verdiepingsonderzoek uitgezet, gericht op de het thema privacy &
databeveiliging en de zorgen omtrent de economische ontwikkelingen.
Deelnemers aan het HR-Trendonderzoek konden eind maart/begin april 2020 deelnemen aan het
verdiepingsonderzoek. Aan het verdiepingsonderzoek hebben 155 respondenten deelgenomen, deze
korte enquête is 126 keer volledig ingevuld.
Daar waar gesproken wordt over het gemiddelde is uitgegaan van het rekenkundig gemiddelde.
Indien een interval wordt gerapporteerd gaat het om de waarnemingen tussen het 25ste en 75ste
percentiel. Voor de beloningsvergelijking wordt de marktconforme vergelijking gebaseerd op de
mediaan, dat wil zeggen de middelste waarneming. Hierdoor hebben extreme waarden minder
invloed op de uitkomsten. Voor subgroepen zijn cijfers alleen gepubliceerd indien sprake was van
een steekproef met voldoende omvang. Uit analyses blijkt dat er verschillen bestaan tussen de
verschillende sectoren en/of functies. Daar waar significant en relevant zijn de verschillen benoemd.
Voor de toepassing van de resultaten betekent het dat het van belang is om steeds de juiste
vergelijkingsgroep te hanteren.

2. HR beleidsthema’s – de prioriteiten
2.1 Beleidsthema’s 2020
De top drie beleidsthema’s voor 2020 bestaat uit:
1. Ontwikkeling/scholing/inzetbaarheid/talent management
2. Werving & selectie/arbeidsmarktcommunicatie/employer branding/Onboarding
3. Verzuim/arbeidsomstandigheden/gezondheidsbeleid.
Werving & selectie/ arbeidsmarktcommunicatie / ‘employer branding’/ ‘Onboarding’ stond vorig jaar
nog op de eerste plaats en Ontwikkeling/ scholing/ inzetbaarheid/ talent management op de tweede
plaats. Verzuim/ arbeidsomstandigheden/ gezondheidsbeleid is een constante op de derde plaats.

Figuur 1 Ranking HR-beleidsthema’s 2020 t.o.v. 2019
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