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« Gelijk hebben volstaat niet, 
je moet ook gelijk krijgen »



H.R. - SERVICE LEVEL AGREEMENTS (1)

Een Service Level Agreement (SLA) is een formele afspraak onderhandeld tussen H.R.-
dienstverleners en - gebruikers, bedoeld om wederzijdse verwachtingen en eisen duidelijk te 
maken.

• Een SLA geeft weer wat de meetbare service is die H.R. geeft aan haar klanten.

• Een SLA bepaalt tevens welke inspanning de klant moet leveren om aan H.R. toe te laten
de verwachte service te leveren.



H.R. - SERVICE LEVEL AGREEMENTS (2)
Stappenplan om te komen tot SLA ’s :

1. Ken de business strategie van je bedrijf.
2. Ontwikkel een business ondersteunende H.R.-strategie met globale H.R.-

doelstellingen.
3. Definieer, op basis van de H.R.-strategie, in welke H.R.-domeinen je welke diensten wil

verlenen.
4. Bepaal je Client Service Delivery model : wie van H.R. komt via welke kanalen in 

contact met welke klanten ? (zie voorbeeld op volgende slide)
5. Maak een jaarlijks H.R.-plan direct aansluitend op het business-plan, met duidelijke

objectieven, projecten en activiteiten.
6. Identificeer SLA ’s hierop, en onderhandel deze met je klanten.
7. Bepaal gepaste meet-indicatoren.



H.R. - SERVICE LEVEL AGREEMENTS (3)
• AXA H.R. Client Service Delivery model :

Roles of HRM/INT COM Internal Customer New HR & INT.COM.
organization

Administrative expert

Change agent

Strategic partner

Employee champion

Individual employee

Line Management

HR & INT COM 
Functional specialists

HR Business Partners

Helpdesk HR

HR & INT COM 
Project Teams



H.R. - SERVICE LEVEL AGREEMENTS (4)
• A large multinational in the Pharma business : 



H.R. - SERVICE LEVEL AGREEMENTS (5)
Mogelijk inhoudelijke elementen van een SLA :

• Rollen en verantwoordelijkheden van H.R.-medewerkers
• Rollen en verantwoordelijkheden van managers
• Contactpunten en communicatiekanalen
• Beschrijving van de geleverde H.R.-services
• Prestatie-indicatoren, met bijzondere aandacht voor : responstijden, accuraatheid, 

foutenmarges, beschikbaarheid…
• Een procedure voor klachtenbehandeling
• Duurtijd van de SLA
• ...



« The new H.R. requires a more aggressive
and businesslike approach in solving

people issues than most H.R. professionals
are accustomed to… »

John Sullivan, HR Metrics, 2003



H.R. - SERVICE LEVEL AGREEMENTS (6)

Rondvraag : 

• Wie werkt met SLA ’s ? Waarom wel ? Waarom niet ?
• Hoe formeel zijn deze SLA ’s ?
• Welke voordelen heb je ervaren ?
• Welke nadelen zie je ?



H.R. POWER by MEASURING (1)

Meten om te weten ?
= 

Meten om te VERBETEREN

WAAROM 
METEN ?

Meten om te bewijzen ?
= 

Meten om IMPACT te 
verwerven



H.R. POWER BY MEASURING (2) 

• Een voorbeeld binnen AXA : Scope, een (twee)jaarlijkse, 
algemene tevredenheidsenquête : 

• A given moment in time : we zijn ontevreden met de kwaliteit van het leidinggeven. » 
(gemiddelde score : 2,6 / 5)

 creatie van een charter : « AXA Management Stijl »
 creatie van AXA Manager seminarie voor alle leidinggevenden
 … 

• 5 jaar later : gemiddelde score voor vragen m.b.t. leidinggevenden bedraagt 3,9 / 5.

Meten om te weten = 
Meten om te VERBETEREN



H.R. POWER BY MEASURING (3)

• Een voorbeeld binnen AXA : Selection Center

Meten om te bewijzen = 
Meten om IMPACT te verwerven

Recruitment 
Marketing

Selection 
Activities

Selection 
Marketing

before during after



H.R. POWER BY MEASURING (4) 

• Een voorbeeld binnen AXA : Selection Center

Meten om te bewijzen = 
Meten om MACHT te verkrijgen

 Imagobarometer.
 Definitie van 

“suksesratio’s” :
 spontane CV’s
 aantal CV’s op 

advertenties
 hits op internetsite
 etc…

 Definitie van een 
kwaliteitscharter :
 speed
 satisfaction
 quality
 quantity

 Step In (1st day).
 AXA Discovery
 “Are you happy”
 Deelname studie 

Vlerick 
(“psychologisch 
contract)

Recruitment 
Marketing

Selection 
Activities

Selection 
Marketing



Key Performance Indicatoren
zijn de kritische indicatoren van 
vooruitgang richting een
bepaald resultaat.

Managen met behulp van KPI’s 
omvat het stellen van doelen
en het volgen van de 
vooruitgang ten opzichte van 
het doel.

 Bieden focus voor strategische
en operationele verbetering

 Creëren een analytische basis
voor besluitvorming

 Helpen de aandacht vestigen op 
wat echt belangrijk is

“Wat je meet, doe je” (Peter Drucker)

KPI : DEFINITIE 



HISTORISCHE TREND
Indicatoren die 

prestaties uit het 
verleden aangeven

BENCHMARK
Indicatoren die verwachte 
prestaties in de toekomst 

aangeven

2 TYPE KPI’s



4 SOORTEN KPI’s



BEPALEN VAN 
RELEVANTE KPI’S 

VOOR JE ACTIVITEIT

VERZAMELEN VAN 
DATA

OPSTELLEN VAN 
BRUIKBAAR 

DASHBOARD

BESPREKEN VAN 
DATA MET 

BETROKKENEN

KPI PROCES 



BEPALEN VAN RELEVANTE KPI’s
 Duidelijkheid over het concreet te behalen resultaat is key !!!

 Durf je hiërarchie hierover te challengen :
o “Welke concrete resultaten moeten we als team behalen ?”
o “Op basis waarvan beoordeel jij of mijn team goed presteert ?”
o “Waarover wil jij dat ik regelmatig rapporteer ?” 
o …

 Denk hierover na samen met je team en formuleer desgevallend zelf een voorstel aan je hiërarchie 

 Goede KPI’s… :
o Geven objectief bewijs van voortgang naar het bereiken van het gewenste resultaat
o Meten wat bedoeld is om gemeten te worden (beter een beperkt aantal KPI’s die meten wat belangrijk is dan  

vele KPI’s die enkel randfenomenen meten…)
o Bieden een vergelijking die de mate van prestatieverandering in de tijd meet
o Zijn gebalanceerd (types en soorten KPI’s)



VERZAMELEN VAN DATA
 Breng in kaart wat er vandaag al bestaat aan metingen… Zijn dit relevante KPI’s (zie vorige fase) ??? Welke metingen 

moeten worden behouden ? Welke nieuwe metingen zijn er nodig ?

 De inspanningen om data te verzamelen (tijd, energie, budget, middelen,…) moeten realistisch en proportioneel zijn.

 De metingen moeten betrouwbaar en nauwkeurig zijn.

 Bepaal een “eigenaar” van de meeting : iemand die verantwoordelijk is voor de meting en de geassocieerde data ; 
deze persoon verifieert de data,  assisteert bij het visualiseren ervan (zie volgende fase), en formuleert aanbevelingen 
tot verandering indien nodig. 

 Binnen de context van een grotere organisatie moet je als lijnmanager in deze fase vaak beroep doen op bijkomende 
instanties :

o IT – afdeling 
o Proces-experten
o … 



OPSTELLEN VAN EEN BRUIKBAAR DASHBOARD

“alarm” 
indicatoren

“diagnose” 
indicatoren

“analyse” 
indicatoren

 Zorg voor overzichtelijkheid
(“visual management”)

 Werk met 3 niveau’s (zie 
hiernaast) om de leesbaarheid 
en bruikbaarheid te verhogen



H.R. - KEY PERFORMANCE INDICATORS (1)
• Werken met KPI ’s : 

o KPI ’s worden bepaald in overleg met de klant.
o Het bepalen van KPI ’s gebeurt best met inspraak van de basis.
o Beter enkele goede KPI ’s dan vele halfgoede…
o De inspanningen om de KPI ’s op te volgen moeten « redelijk » blijven. 
o Laat de cijfers spreken :

- niet alleen tabellen, maar ook aandacht voor lay-out en grafiek
- vergelijking met historische cijfers

• Drie hoofdcategorieën :
o Personeelsbestand
o Werkterreinen van H.R.
o Personeelsfunctie



H.R. - KEY PERFORMANCE INDICATORS (2)
• Categorie 1 : Personeelsbestand

o Opbouw en samenstelling van het personeelsbestand :
- …
- …
- …

o Loonkosten : 
- …
- …
- …

o Arbeidstijd :
- …
- …
- …



H.R. - KEY PERFORMANCE INDICATORS (3)

• Categorie 2 : Werkterreinen van H.R.

o Werving & Selectie :
- …
- …

o Opleiding : 
- …
- …

o Loopbaanontwikkeling :
- …
- …

o Uitstroom :
- …
- …



H.R. - KEY PERFORMANCE INDICATORS (4)
• Categorie 3 : Personeelsfunctie

o Omvang en samenstelling van de personeelsfunctie :
- …
- ...
- …

o Tijdsbesteding van de personeelsfunctie : 
- …
- ...
- …

o Kosten van de personeelsfunctie :
- …
- ... 
- …



« Marketing is veel te belangrijk 
om enkel aan de marketing 

afdeling over te laten… »



EMPLOYER BRANDING (1)

• Sterke « brand » : Coca Cola, Mc Donalds, Bic, Pampers…

• Schaarste op de arbeidsmarkt (einde jaren negentig) : noodzaak aan een sterke « employer branding » : 
o de belofte die je maakt als werkgever
o zowel naar toekomstige werknemers als naar huidige werknemers : aantrekken + behouden

• Merkwaarde als werkgever wordt bepaald door een mix van voordelen : 
o competitief salaris
o mogelijkheden naar ontwikkeling
o sfeer
o evenwicht werk / privé
o …



EMPLOYER BRANDING (2)
• Voorbeeld : « AXA, employer of choice » 

• AXA wil dé referentiewerkgever zijn binnen de financiële sector
• 8 domeinen werden geïdentificeerd, waarop Corporate HR de lokale HR-teams scoort, en waarin

lokaal aktieplannen moeten worden gerealiseerd :
- communicatie als werkgever
- samenwerking met universiteiten
- recruteringsproces
- integratie van nieuwkomers
- prestatiemanagement
- remuneratie
- ontwikkeling en mobiliteit
- detectie van potentieel

• Recente evolutie, mede door de gewijzigde economische situatie en arbeidsmarkt : « we want to 
be an employer of choice for employees of choice » (Alain Rohaut, directeur HR AXA Groep)

• Last but not least : « the proof of the pudding is in the eating. »



PROACTIVE RETENTION THROUGH ERM 
(EMPLOYEE RELATIONSHIP MANAGEMENT)

p. 28

• Elaborate an EVP 
(employee value 
proposition)

• Communicate on 
this EVP 
(proactively and 
reactively)

Compensation & Benefits

Competitief salaris
Bonus & Incentives

Extra legale voordelen
Deelname in de winst

...

Development & Work Environment

Impact hebben
Jobrotatie mogelijkheden

Ontwikkelingsmogelijkheden (training, 
coaching,…)

Sterk en aangenaam team
...

Work - Life Balance

Flexibele uurroosters
Kinderopvang

Locatie
Familie - events

Thuiswerk
...

Company Environment

Bedrijfsreputatie
Financiële stabiliteit

Toekomstvooruitzichten
...

p. 28



WEDSTRIJDEN, AWARDS, LABELS (1)

• Voorbeelden :

o HR manager of the year
o HRM development award
o E-HRM award
o Investors in People
o Trophée de la Formation
o Mensvriendelijk bedrijf
o Beste recruteringscommunicatie
o Top Employer
o …



WEDSTRIJDEN, AWARDS, LABELS (2)

• Enerzijds een kritische noot… :
o Erkenning van een globaal H.R.-project (met input van een heel team) of erkenning van 

individuele verdiensten ???
o Belonen deze awards daadwerkelijke impact van H.R. op de business, of eerder een efficiënt

gepromoot verhaal ? 

• Anderzijds een positieve invloed… :
o Externe erkenning kan intern ook voor een doorbraak zorgen : zowel naar medewerkers als

naar managers
o Teambuilding-effect binnen het H.R.-team
o Zelfvertrouwen van het H.R.-team



Thank you
Patrick Van Aeken

0032 476 478229 Patrick.van.aeken@telenet.be
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