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Even voorstellen

AnalitiQs helpt organisaties om mens- en organisatievraagstukken 
met data op te lossen

Voel je vrij om tussendoor vragen te stellen.

Dit kan via de chat.

www.hracademy.nl

Gido van Puijenbroek
Managing Partner

Ramona Boes
Data Scientist



Een korte historie 

De druk voor individuele organisaties om gelijke beloning onder 
mannen en vrouwen te onderzoeken neemt toe

www.hracademy.nl



Een korte historie

Aegon is de eerste organisatie in NL die, als onderdeel van een 
nieuwe cao, het onderwerp heeft beetgepakt

AnalitiQs is ingeschakeld om te helpen als onafhankelijke 3e
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Hoe voorkom 
je dat je appels 

met peren 
vergelijkt?

Wat is 
beloning? En 
wat telt als 

‘gelijk werk’?

Hoe zorg je 
ervoor dat 

medewerkers 
de analyse 

vertrouwen?

Welke 
gegevens zijn 

nodig voor een 
gelijk loon 
analyse?

Hoe te 
handelen op de 

resultaten?

Context

Het uitvoeren van een solide analyse van gelijke beloning tussen mannen 
en vrouwen klinkt eenvoudig, maar kan behoorlijk uitdagend zijn
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Loondata

Bezettingsdata

Pers. nummer
Uren bij voltijd 

werken
Vast / basis salaris Variabel salaris Totaal salaris LTM Vast uurloon Variabel uurloon Totaal uurloon

1000 40 €36.000,- €0,00 €36.000,- €20,- €0,00 €20,-

1001 36 €30.000,- €2.800,- €32.800,- €18,29 €3,36 €21,65

… …

Jaarsalaris dat de 
medewerker verdient 

indien hij/zij voltijd 
werkt

Totaal van alle 

toelagen en andere 

vormen van variabel 

salaris dat een 

medewerker over 12 

maanden verdient 

bij voltijd werken

Som van vast en 

variabel salaris

Vast jaarsalaris 
omgerekend naar 
vaste beloning per 

uur

Variabel jaarsalaris 

omgerekend naar 

variabele beloning 

per uur

Som van vast en 

variabel uurloon

Pers. nummer Geslacht Leeftijdscategorie
Lengte 

dienstverband
Functiefamilie Functieschaal Leidinggevend j/n FTE %

1000 M 40-50 10-20 jaar Consultant F07 Nee 80

1001 V 50-60 30-40 jaar Analist F09 Ja 100

…

NB1: per medewerker is er 1 rij

NB2: uurloon of salaris op jaarbasis zijn vereist. Vul wel consequent voor iedere medewerker hetzelfde in.

Input

De analyse kan al uitgevoerd worden met een kleine dataset

Uiteraard geldt: hoe meer input, hoe groter de kans om het gehele 

loonverschil te verklaren.
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Deliverable

Het resultaat is een dynamisch dashboard dat real time inzicht geeft in 
gelijke beloning voor specifieke werknemer segmenten

www.hracademy.nl
Het unieke aan de AnalitiQs methode is dat ook de oorzaken van het 

loonverschil worden verklaard. Bekijk het webinar Gelijk Loon via onze website.

https://www.analitiqs.com/hr-analyses/gelijk-loon-voor-gelijk-werk/


Veel dank voor uw deelname!

Vragen? Neem contact op met HR Academy: 

T 020 - 582 66 00

E academy@mindcampus.nl

In samenwerking met


