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Z O R G P L I C H T

Individualisering betekent niet dat alle verant-
woordelijkheid voortaan bij het individu ligt. 
Overheid en werkgevers houden een essentiële 
rol die goed kan worden samengevat met het 
begrip ‘zorgplicht’. Uit Mercer onderzoek blijkt 
dat Nederlandse werknemers veel vertrouwen 
hebben in hun werkgevers als het gaat om het 
geven van inzicht in en ondersteuning bij hun 
financiële situatie en toekomst. Het is overigens 
ook duidelijk dat veel werkgevers worstelen met 
deze rol en met de wijze waarop zij deze in de 
toekomst dienen in te vullen. 

T E C H N O L O G I E

Technologie heeft grote toegevoegde waarde als 
het gaat om de invulling van die zorgplicht. Met 
behulp van innovatieve technologieën kan iedere 
werknemer de mogelijkheid worden geboden om 
individueel financieel inzicht te verkrijgen, ook als 
het gaat om de eigen pensioenplanning. Onder-
steuning bij het interpreteren van de financiële 
informatie van de werknemer en het verschaffen 
van specifieke, op het individu toegespitste 
adviezen is en blijft daarbij echter cruciaal. 
Het uitwisselen van data tussen verzekeraars, 
pensioenfondsen en ondernemingen kan ertoe 
leiden dat werkgevers zich met heel gerichte en 
precieze proposities tot werknemers kunnen 
richten, onder meer op het gebied van gezond-
heid, carrièreplanning, educatie en financiële 
planning. 

T O E K O M S T B E S T E N D I G E  W O R K F O R C E

Dit biedt voor werkgevers uitgelezen mogelijk-
heden om gericht te werken aan een toekomst-
bestendige ‘workforce’. Bijvoorbeeld door het 
opstellen van individuele programma’s die er toe 
bijdragen dat werknemers gezond zijn, financieel 
stevig in het zadel zitten en beschikken over 
precies de goede mix van vaardigheden die nodig 
zijn om flexibel te kunnen meebewegen met de 
soms heftige dynamiek die kenmerkend is voor 
de tijd waarin we leven. Een toekomstbestendige 
en flexibele workforce is sterk gebaat bij een 
diverse samenstelling. Niet alleen als het gaat om 
geslacht of achtergrond maar ook als het gaat 
om de samenstelling naar leeftijd. Het is van vitaal 
belang om iedere werknemer in zijn of haar kracht 
te zetten. Voor werkgevers is het de uitdaging 
om hier op een verantwoorde manier mee om te 
gaan, en ook een kans om zich te onderscheiden 
in een steeds krapper wordende arbeidsmarkt.

N I E T  A F W A C H T E N

Afsluitend wil ik u nog het volgende meegeven. De 
plannen van het kabinet voor de herziening van 
het pensioenstelsel in 2020 zijn nog niet definitief. 
Toch raad ik u aan om deze herziening niet af te 
wachten, maar om met elkaar in gesprek te gaan 
over de maatschappelijke veranderingen waarmee 
u, op korte termijn en op lange termijn, te maken 
krijgt. Daarbij is het van belang om de gezondheid, 
carrièreplanning en pensioenplanning van indi-
viduele werknemers vanuit een integrale visie te 
benaderen. Deze elementen zijn nauw met elkaar 
verbonden. Zij beïnvloeden, afzonderlijk maar 
ook in samenhang, het welzijn en inzetbaarheid 
van de individuele medewerker. Daarmee zijn ze 
eveneens doorslaggevend voor de slagkracht en 
effectiviteit van ondernemingen als geheel. 

“Uiteraard schuiven wij graag bij 
u aan om onze visie en kennis op 
dit gebied met u te delen.”

L AT E N  W E  M E T  E L K A A R  
I N  G E S P R E K  G A A N

Het zijn fascinerende tijden. Ons land staat er op 
veel terreinen goed voor. Ons pensioenstelsel en 
ons zorgstelsel behoren tot de beste in de wereld. 
Inmiddels is onze arbeidsmarkt aanzienlijk flexi-
beler dan die van de meeste omringende landen. 
We hebben vrijwel volledige werkgelegenheid en 
we schrijven rond de drie procent economische 
groei. Toch kunnen wij niet op onze lauweren 
rusten. Om te behouden wat we hebben moeten 
we ons proactief blijven aanpassen aan een snel 
veranderende wereld.

T R E N D S

Bedrijven, werknemers en consumenten hebben 
te maken met grote veranderingen op het 
gebied van globalisering, technologie, economie, 
demografie, klimaat en energie. De invloed van 
die trends is steeds sterker voelbaar en zal de 
komende jaren verder aan betekenis winnen. Als 
wij de welvaart voor onszelf en voor de genera-
ties na ons willen behouden dan moeten wij een 
antwoord vinden op deze uitdagingen. We moeten 
deze ontwikkelingen niet afwachten, maar de 
komende jaren hier met z’n allen verder mee aan 
de slag gaan, want wie zich het beste aanpast aan 
de veranderende omgeving, heeft de toekomst. 

P A R T I C I P A T I E M A A T S C H A P P I J

Er is de afgelopen jaren al heel veel bereikt. 
In nauw overleg met de sociale partners 
hebben overheid en politiek ons land geleidelijk 
omgevormd van een verzorgingsstaat tot een 
participatiemaatschappij. De verantwoordelijk-
heid voor het welbevinden van het werkende deel 
van de bevolking is steeds meer verschoven van 
de overheid naar werkgevers en werknemers. 
Concreet betekent dit dat werknemers steeds 
meer dan voorheen verantwoordelijk zijn voor hun 
eigen financiële planning, gezondheid en  
carrièreplanning. Wanneer mensen zelf hun 

toekomst vormgeven, voegen zij niet alleen 
waarde toe aan hun eigen leven, maar ook aan de 
samenleving als geheel. Tegelijkertijd worstelen 
veel mensen met deze rol, en ontstaat er een 
risico op een toenemende tweedeling in de 
maatschappij.

V E R T R O U W E N  I N  P E N S I O E N

De eigen verantwoordelijkheid van werknemers 
zal de komende jaren verder toenemen. De 
kabinetsplannen voor het vernieuwen van het 
pensioenstelsel in 2020 zijn in dit verband van 
groot belang. De essentie van die plannen is dat 
iedere werknemer een eigen pensioenpot krijgt. 
Mercer verwacht dat de plannen - bij een zorg-
vuldige invoering - het toch al zeer goede stelsel 
verder zullen versterken. In het nieuwe stelsel 
blijven collectiviteit, solidariteit en risicodeling 
behouden. Hoewel het Nederlandse pensioen-
stelsel volgens de internationale Mercer experts 
een van de beste ter wereld is, blijkt uit Mercer 
onderzoek dat Nederlanders weinig vertrouwen 
hebben in hun pensioen en dat veel Nederlanders 
zich zorgen maken over hun financiële situatie. 
Een individuele pensioenpot biedt werknemers 
inzicht in de eigen financiële toekomst en de 
mogelijkheid om deze zelf vorm te geven en kan zo 
bijdragen aan het herstel van het vertrouwen in 
het pensioenstelsel.

David
Sanderse
Chief Executive 

Officer

Mercer Nederland

• Voelt 33% zich 
financieel zeker

• Ervaart 44% 
stress door hun 
financiële situatie

• Heeft 21% er 
vertrouwen in 
dat zij voldoende 
sparen voor 
pensioen.

Van de Nederlanders:
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Er staat een ingrijpende wijziging van het pensioenstelsel gepland die zijn beslag krijgt 
in 2020. Belangrijk element in de pensioenplannen is een grotere verantwoordelijkheid 
voor het eigen pensioen voor de individuele werknemer. De wetgever heeft enige tijd 
geleden al bepaald dat de AOW-leeftijd voortaan gekoppeld is aan de levensverwachting. 
Dit houdt in dat iemand die nu 25 is, naar verwachting pas op zijn 71ste voor het eerst 
AOW ontvangt. Het betekent in veel gevallen ook dat werknemers langer doorwerken. De 
komende jaren zullen werkgevers en werknemers intensief met elkaar in gesprek moeten 
gaan over de gevolgen van de veranderingen. Werkgevers moeten daarbij attent zijn op 
stijgende pensioenlasten. Werknemers zullen goed moeten nadenken over de planning 
van hun persoonlijke financiën en van hun persoonlijke inzetbaarheid en productiviteit als 
arbeidskracht. Boy Sluiter en Stephanie van Toor gaan in op enkele belangrijke thema’s 
die zich aandienen als gevolg van de veranderingen.

W AT  I S  E R  A A N  D E  H A N D ?

Verantwoordelijkheid verschuift
Boy Sluiter: “Een belangrijke verandering in 
het kader van de nieuwe pensioenwet is een 
verschuiving van de verantwoordelijkheid van 
de werkgever naar de werknemer. Meer dan 
voorheen moeten medewerkers zich actief gaan 
bezighouden met de planning van hun financiële 
toekomst in relatie tot hun pensionering en de 
wensen en behoeften die zij hebben voor vandaag 
en voor hun oude dag.”

“Werkgevers moeten goed 
nadenken over de gevolgen van 
de nieuwe pensioenwetgeving 
en het is zaak daar op tijd mee te 
beginnen.”

Stephanie van Toor: “Inzicht in de financiële 
gevolgen voor zowel de onderneming als het indi-
vidu is van belang. Werknemers krijgen een grotere 
verantwoordelijkheid voor de eigen pensioenfinan-
ciën, maar van werkgevers wordt verwacht dat zij 
er alles aan doen om hun medewerkers in staat te 
stellen zich ook daadwerkelijk goed te informeren. 
Parallel daaraan hebben veel werkgevers te maken 
met een vergrijzend medewerkersbestand. Dat 
is niet alleen het gevolg van de opschuivende 
AOW-leeftijd maar ook van de demografische 
situatie. Werkgevers moeten daarom de komende 
tijd heel goed kijken naar de kwaliteit en diversiteit 
van hun werknemersbestand en onderzoeken wat 
er moet gebeuren om medewerkers betrokken, 
inzetbaar en gezond te houden.” 

W AT  Z I J N  D E  G E V O L G E N ?

Iedere werknemer zijn eigen pensioenpot
Boy Sluiter: “Een kenmerk van het nieuwe stelsel 
is dat werknemers o.a. een eigen pot met 
pensioengeld krijgen. Hiervoor moeten ze wel 
weten welke keuzemogelijkheden er zijn. Hier 
komt de toekomstige rol van werkgevers om 
de hoek kijken. Die vat ik graag samen met het 
begrip zorgplicht. De sleutel hierbij is duidelijke en 
eenduidige communicatie. Dat wordt nog belang-
rijker dan het al is. Werkgevers moeten ervoor 
zorgen dat werknemers zich optimaal kunnen 
informeren over hun toekomstige financiële 
situatie.

Ze moeten tijdig de juiste informatie verstrekken 
zodat hun mensen de juiste keuzes kunnen 
maken. Zo voorkom je ook eventuele toekomstige 
aansprakelijkheidsclaims. Iets wat we steeds 
vaker zien gebeuren. Het inregelen van juiste 
pensioencommunicatie kost tijd, begin daar liefst 
zo snel mogelijk mee.”

Technologische hulpmiddelen
Stephanie van Toor: “Met de huidige techno-
logische mogelijkheden is het wel een stuk 
eenvoudiger om de communicatiestroom van 
‘boven’ naar ‘beneden’ goed te verzorgen. Er zijn 
op dit moment al tal van digitale instrumenten 
beschikbaar om individuele werknemers te 
faciliteren zodat zij zicht hebben op hun financiële 
situatie en op hun keuzemogelijkheden. Effecten 
van een nieuwe regeling kunnen hierdoor ook 
eenvoudiger worden toegelicht. Daarbij zal gezien 
alle veranderingen een groeiende groep werkne-
mers op enig moment behoefte hebben aan een 
persoonlijk inzichtsgesprek, het is een keuze om 
dit aan de werknemers zelf over te laten of om de 
mogelijkheid te bieden via de werkgever. ”

Stephanie 
van Toor
Manager 

Corporate Clients 

Health

Boy 
Sluiter
Leader 

Corporate Clients

W E R K N E M E R S  
O P T I M A A L  
I N F O R M E R E N 
O V E R  H U N  
T O E K O M S T I G E  
F I N A N C I Ë L E  
S I T U AT I E

83% van de 
werknemers 
vertrouwt eigen 
werkgever als 
het gaat om 
financieel advies.

83%

Bron: Healthy, Wealthy, Work-Wise
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Ellen  
van Arenthals
Career Leader

Beschikt uw onderneming de komende jaren over de goede mensen met de juiste mix 
van ambitie, betrokkenheid, kennis en vaardigheden? Hoe zorgt u dat talent bij u wil 
werken en wil blijven werken? Het opbouwen van een goed team is nooit makkelijk 
geweest, maar de komende jaren wordt het uitdagender dan ooit. Door de internatio-
nalisering, digitale disruptie en de aantrekkende economie ontbrandt er de komende 
jaren een strijd om talentvolle medewerkers. De ‘war on talent’ is een feit en raakt uw 
bedrijfsvoering en HR-strategie in al zijn facetten. Ellen van Arenthals en Bart Brennink-
meijer geven hun visie hierop en leggen uit wat werkgevers het beste kunnen doen.

G E E F  D E  H R - S T R AT E G I E 
E E N  S O L I D E  F U N D A M E N T 
M E T  D ATA  A N A LY T I C S  
E N  D ATA  M O D E L L I N G

W AT  M O E T  E R  G E B E U R E N ?

Overzie het geheel
Boy Sluiter: “Wat wij belangrijk vinden, is dat 
werkgevers hun pensioenregeling niet als een 
geïsoleerd element van de arbeidsvoorwaarden 
beschouwen. 

“Zie de pensioenregeling als 
een integraal onderdeel van het 
geheel.”

De arbeidsvoorwaarden bieden het gehele 
instrumentarium van middelen en hulpmiddelen 
om werknemers tevreden, betrokken, gemo-
tiveerd, geïnformeerd en gezond te houden. 
Er is een economische uitruil mogelijk tussen 
de verschillende onderdelen. Misschien wil 
een werknemer liever een extra bijdrage in de 
individuele pensioenpot dan een auto van de zaak. 
Misschien wil een buitenlandse werknemer liever 
wat extra salaris in plaats van een Nederlandse 
pensioenregeling. Juist bij de groeiende krapte 
op de arbeidsmarkt en de harder wordende war 
for talent is het inspelen op individuele wensen 
van werknemers noodzakelijk. Het biedt ook 
volop mogelijkheden om te differentiëren en in 
te spelen op de wensen van de verschillende 
generaties op de werkvloer.

Zorg voor een goede analyse
Stephanie van Toor: “Een geïntegreerde visie 
vraagt dan ook om een totaalbeeld van alle 
arbeidsvoorwaarden binnen de organisatie. 
Vervolgens is het belangrijk te weten wie je 
mensen zijn, hoe je ze kunt bereiken, hoe je 
effectief met ze kunt communiceren, wat ze 
belangrijk vinden, wat ze waarderen, wat bepaalt 
of ze zich betrokken voelen of niet. Hierdoor heb 
je inzicht in wat belangrijk is voor je werknemers 
en daarmee beschik je over de vereisten waar je 
arbeidsvoorwaarden aan dienen te voldoen. Doe 
je dat niet, dan loop je de kans veel geld uit te 
geven zonder dat dit wordt gewaardeerd of ten 
goede komt aan de loyaliteit en het betrokken-
heid.” 

Investeer in de factor arbeid
Boy Sluiter: “De komende tijd zal de strijd om 
goede mensen verder toenemen. We zien overal 
vacatures die niet of nauwelijks in te vullen zijn 
omdat goede mensen schaars zijn. Om talent zal 
steeds harder worden gevochten. De aantrek-
kende economie zal het mogelijk maken dat er 
meer wordt geïnvesteerd in de factor arbeid. 
Anders gezegd: goede mensen worden duurder. 
Voor werkgevers is het dus zaak om zich daarop 
voor te bereiden en na te denken over de manier 
waarop ze aantrekkelijk willen blijven voor het 
schaarse talent op de arbeidsmarkt. De arbeids-
voorwaarden en de pensioenregeling kunnen 
daarbij doorslaggevende factoren zijn.”

Bart 
Brenninkmeijer
Corporate Clients 

Business 

Development 

Leader

Meer dan de helft van de werknemers heeft 
nog niet berekend wat zij nodig hebben 
voor hun pensioen. 

Bron: Healthy, Wealthy, Work-Wise
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W AT  I S  E R  A A N  D E  H A N D ?

Digitale revolutie
Bart Brenninkmeijer: “Er speelt op dit moment 
ontzettend veel. We zitten middenin een digitale 
revolutie. Het aantal openstaande vacatures 
groeit hard en zal in 2020 rond de vijfhonderd-
duizend liggen. Dat is een regelrechte bedreiging 
voor de groei van ondernemingen. De gemiddelde 
leeftijd van de werknemersbestanden blijft 
stijgen en zal in 2020 in bepaalde sectoren rond 
de vijftig jaar liggen. Dat heeft gevolgen voor de 
productiviteit, de uitval door ziekte en arbeids-
ongeschiktheid, en het compliceert bovendien 
de noodzakelijke vernieuwing en digitalisering bij 
bedrijven. En dan komt er in 2020 ook nog een 
nieuwe pensioenwet aan die voor werkgevers 
tot grote kostenstijgingen kan leiden. Ga er maar 
aanstaan.” 

Moeilijk om de juiste mensen te vinden
Ellen van Arenthals: “Alles wordt gedreven door 
de digitale disruptie. Hele ‘job-families’ vervallen. 
Oud werk verdwijnt. Nieuw werk verschijnt. Voor 
bestaand werk hebben we nieuwe, vaak digitale, 
‘skills’ nodig. Werknemers moeten blijven leren, 
hoe je het ook wendt of keert. Jongeren hebben 
daar minder problemen mee, met name als het 
om digitale vaardigheden gaat. Voor ouderen ligt 
het lastiger. Voor veel nieuwe banen is het niet 
mogelijk om binnen de Nederlandse populatie de 
juiste mensen te vinden. We zien dat werkgevers 
vaker over de grens kijken om vacatures te 
vervullen. Voor bedrijven is het daarom belangrijk 
om goed na te denken over hoe ze aantrekkelijk 
kunnen zijn en blijven voor werknemers, ook als 
die uit het buitenland komen.

W AT  Z I J N  D E  G E V O L G E N ?

Houd de goede mensen aan boord
Bart Brenninkmeijer: “Jongere collega’s zitten 
goed in hun energie en hechten minder aan 
inkomen en status. Zij vinden flexibiliteit, afwis-
seling en een internationaal aspect belangrijker. 
Ze willen groeien en zich ontwikkelen. Ouderen 
kunnen daarvoor de ruimte scheppen door een 
stapje terug te doen, zowel in verantwoordelijk-
heid als in beloning. Dat vinden ze vaak ook prima, 
ze hebben minder energie en willen graag wat 
minder stress. Dat betekent niet dat ze niet van 
grote waarde kunnen zijn voor een onderneming. 
Juist door hun ervaring, kennis en overzicht zijn 
oudere bij uitstek geschikt om jongere collega’s 
te coachen en te begeleiden. Alle reden om de 
goede oudere krachten aan boord te houden, 
juist in deze krapper wordende arbeidsmarkt.”

W AT  M O E T  E R  G E B E U R E N ?

Doe onderzoek
Ellen van Arenthals: “We hebben te maken met 
een maatschappelijke trend van individualisering. 
Als je wilt dat werknemers voor je kiezen en bij 
je blijven dan moet je met die trend rekening 
houden. En bij Mercer zeggen we: ga dat niet zelf 
bedenken, doe onderzoek. Stap af van die grove 
indeling naar generaties en ‘zoom in’. 

“Baseer je niet op aannames 
maar op feiten, op data.”

Probeer uit te vinden hoe het echt zit, liefst tot 
op individueel niveau. Vervolgens kun je daar je 
beloning en employee benefits op afstemmen. 
De HR-data waarover bedrijven beschikken, zijn 
hierbij van grote waarde, mits je die data op de 
juiste wijze bewerkt en de juiste vragen stelt. 
We zien dat steeds meer bedrijven bezig zijn de 
HR-strategie en de Employee Value Propositions 
te baseren op data modelling en data analytics. 
Dat is slim. Daarmee geven ze hun strategische 
en tactische beslissingen een veel steviger 
fundament.” 

Wacht niet maar ga aan de slag
Bart Brenninkmeijer: “Het is belangrijk om 
daarmee nu aan de slag te gaan. Ondernemingen 
moeten de juiste mensen vinden, binden en 
behouden. Wat het complex maakt, is dat de 
karakteristieken en wensen van werknemers 
onderling steeds meer van elkaar verschillen. 
En dat is niet alleen verklaarbaar door de 
verschillende landen van herkomst of verschil-
lende generaties, ‘millennials’, ‘babyboomers’ of 
‘generation X’. Ook binnen op het eerste gezicht 
homogene leeftijdsgroepen zien we grote onder-
linge verschillen.”

Verwacht een stijging van de pensioenlasten
Bart Brenninkmeijer: “Ook het pensioen zal binnen 
de arbeidsvoorwaarden in 2018 nadrukkelijk 
aandacht moeten krijgen. De nieuwe pensioen-
wetgeving die in 2020 van kracht wordt, zal leiden 
tot extra kosten voor werkgevers en zal een 
herziening van de arbeidsvoorwaarden noodza-
kelijk maken. Om als werkgever een aantrekkelijk 
en concurrerend arbeidsvoorwaardenpakket 
te kunnen blijven aanbieden, is het cruciaal om 
dit punt in 2018 op de strategische agenda te 
plaatsen en op de agenda voor het overleg met 
de ondernemingsraad.” 

Formuleer bedrijfsspecifieke en uitgebalanceerde 
proposities
Ellen van Arenthals: “Door goed te kijken naar de 
wensen en behoeften van werknemers en daarbij 
uit te gaan van feiten is het mogelijk om nauw-
keurig Employee Value Propositions te formuleren 
die zo in elkaar zitten dat het voor werknemers 
minder aantrekkelijk wordt om naar een concur-
rent over te stappen. Je kunt daarbij ook denken 
aan kaders waarbinnen medewerkers zelf invulling 
geven aan hun arbeidsvoorwaarden. Bijvoorbeeld: 
schep de mogelijkheid om te kiezen voor een 
OV-kaart in combinatie met extra stortingen in de 
eigen pensioenpot in plaats van een auto van de 
zaak.

“Realiseer je dat ieder sterk 
werkgeversmerk een sterke 
Employee Value Proposition 
als basis heeft, een visionair 
fundament voor de organisatie.”

Doe daar wat mee in 2018, Daarmee maak je het 
verschil.”

Nog niet veel organisaties vertalen data 
naar toekomst gerichte inzichten. 

1 op 4 bedrijven produceert beschrijvende 
rapportage- en historische trend analyses.

Bron: HR Global Talent Trends
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W AT  I S  E R  A A N  D E  H A N D ?

Omslagpunt
Peter Abelskamp: “Tot voor kort zaten we in de 
staart van de crisis. Veel bedrijven reorgani-
seerden en er gingen vooral mensen uit. Vaak 
waren dat de ouderen. Dat slaat nu om. De 
economie trekt aan en ondernemingen merken 
dat het lastig is om goede collega’s te vinden en 
te behouden. Die situatie wordt de komende jaren 
nijpender. Daarom is het cruciaal om de goede 
mensen aan boord te houden, ook de oudere 
collega’s. Wat natuurlijk al langer speelt, is het 
opschuiven van de pensioenleeftijd, waardoor 
ouderen langer moeten doorwerken. Daarnaast 
hebben we te maken met de demografische 
trend dat het aantal jongeren ten opzichte van 
het aantal ouderen blijft dalen. De prognose is 
dat deze daling doorgaat tot 2029. Bedrijven 
zullen zich dus extra moeten inspannen om een 
aantrekkelijke werkgever te zijn voor werknemers 
van alle leeftijden.”

In gesprek gaan
David Osborne: “Er ontvouwt zich een ‘war for 
talent’ in de ware zin van het woord. Duurzame 
inzetbaarheid gaat in 2018 over het behouden 
van de goede medewerkers voor de onderneming 
en het voorkomen dat ze overstappen naar 
een andere werkgever. Alle leeftijden zijn nodig 
om ondernemingen draaiende te houden, ook 
‘millennials’, generaties ‘X’ en ‘Y’, of hoe je ze ook 
noemt. Het gaat niet alleen over gezondheid maar 
ook over betrokkenheid en motivatie. 

“Als je als werkgever voor 
iedereen in je organisatie 
aantrekkelijk wilt blijven, dan 
moet je op een individueel niveau 
met medewerkers in gesprek 
gaan.”

Dat is de grote verandering die wij voor 2018 zien: 
een verschuiving van een collectieve benadering 
van medewerkers naar een individuele.”

W AT  Z I J N  D E  G E V O L G E N ?

Ouderen anders inzetten
Peter Abelskamp: “Werkgevers zullen goed 
moeten luisteren naar wat medewerkers willen, 
wat hun wensen zijn. Een oudere werknemer 
is niet perse vaker ziek, maar bij ziekte vallen 
ouderen wel langer uit. Dat moet je eigenlijk voor 
zijn. Dus werkgever, lever een extra inspanning om 
het ziekteverzuim van ouderen goed te managen. 
Dat levert niet alleen significante besparingen op, 
het vergroot ook de duurzame inzetbaarheid van 
de oudere werknemers in je organisatie.”

Bied alternatieve carrièrepaden aan 
David Osborne: “Tegen werkgevers zeg ik: 
informeer gewoon eens bij die oudere werknemer. 
Hoe gaat het eigenlijk met je? Bevalt het nog? 
Wat wil je? Is het een idee om te ‘reskillen’ en 
nieuwe kennis en vaardigheden op te doen? Bied 
alternatieve carrièrepaden aan. Communiceer in 
de organisatie dat er voor ouderen alternatieven 
zijn. Maak het bespreekbaar dat ze niet hoeven 
door te zwoegen tot ze dood neervallen. Leg in 
de organisatie uit dat het geen teken van zwakte 
is als oudere werknemers aangeven dat ze het 
wat rustiger aan willen doen. Dat betekent in veel 
organisaties wel een cultuurverandering. Daar 
moet je dan ook aan werken.”

Minder stress
Peter Abelskamp: “Ouderen die nog een aantal 
jaren te gaan hebben, willen vaak wel wat minder 
werken en minder stress en daardoor minder 
kans op uitval. We weten uit Mercer onderzoek 
dat zij het geen probleem vinden om dan ook wat 
minder te verdienen. De financiële ruimte die 
daardoor ontstaat, kan weer worden aangewend 
om jongeren extra te belonen. Een jongere heeft 
misschien speciale wensen qua opleidingen. 
Houd daar rekening mee. Of misschien wil hij of 
zij meer vrijheid bij het indelen van de werktijd in 
verband met mantelzorgtaken of om een betere 
balans te creëren tussen werk en gezin. In 
vrijwel alle facetten van de arbeidsrelatie zien wij 
veranderingen opdoemen, of het nu gaat om de 
beloning, de arbeidsvoorwaarden, de CAO of de 
pensioenregelingen.”

David 
Osborne
Financial Services 

& Insurance 

Leader, Career

Peter 
Abelskamp
Health Leader
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M E D E W E R K E R S 
I N Z E T B A A R  E N 
B E T R O K K E N 
H O U D E N  
U R G E N T E R 
D A N  O O I T

De ‘workforce’ vergrijst. Het aantrekken van nieuw talent is steeds lastiger. Daarmee 
neemt de noodzaak toe om goede medewerkers duurzaam aan de onderneming 
te binden, zowel jongere als oudere collega’s. Maar hoe pakt u dat aan? Met een 
‘one-size-fits-all-aanpak’ redt u het niet. Peter Abelskamp en David Osborne leggen 
uit wat er aan de hand is en schetsen de mogelijkheden die u heeft om de duurzame 
inzetbaarheid van medewerkers te waarborgen.



W AT  M O E T  E R  G E B E U R E N ?

Het begint met een goede analyse
David Osborne: “Een duurzame workforce vraagt 
om gelukkige, gezonde en betrokken medewer-
kers. Dat betekent luisteren naar werknemers 
en rekening houden met hun individuele wensen. 
Maar dat is slechts één aspect, daar zit nog een 
stap vóór. 

“Het begint met een goede 
analyse van de manier waarop 
de HR-strategie de ‘over 
all’ ondernemingsstrategie 
ondersteunt.”

Als je ziet dat er krapte ontstaat op de arbeids-
markt en je weet dat dit op termijn je onderne-
ming op vitale onderdelen kan raken dan is het 
zinvol om niet te wachten tot het mis gaat, maar 
dit voor te zijn. Bij Mercer vinden we het daarom 
belangrijk dat werkgevers onderzoeken hoe 
hun werknemersbestand zich de komende jaren 
ontwikkelt in relatie tot strategische doelstel-
lingen van de onderneming. Wij zeggen: onder-
zoek welke collega’s vertrekken, bijvoorbeeld 
omdat ze met pensioen gaan. En stel vast waar je 
straks kennis tekort komt en wat je daaraan kunt 
doen.”

Zet medewerkers anders in
Peter Abelskamp: “Het is essentieel om daarmee 
nu aan de slag te gaan. En als de conclusie is 
dat de organisatie straks mensen tekort komt 
op belangrijke posities, bepaal dan hoe je dat 
wilt oplossen. Misschien moeten er mensen van 
buitenaf worden aangetrokken, wat zoals we 
weten de komende jaren steeds lastiger wordt. 
Wellicht is het dan slimmer om bepaalde mede-
werkers om te scholen en anders in te zetten.” 

Ken je data
David Osborne: “Wij hebben daar een allesom-
vattende visie voor, we noemen dat Work Place 
Health. In essentie gaat dat over: ken je data. Wat 
zijn de feiten? Wat is het beeld dat daaruit naar 
voren komt voor jouw onderneming? Hoe zit het 
met de betrokkenheid van werknemers en met 
het verzuim? Hoe zien de arbeidsvoorwaarden 
eruit? Hoe doet de onderneming het in vergelij-
king met de benchmark als het gaat om deze en 
verwante aspecten? Welke instrumenten heb je 
nodig om je medewerkers een goed aanbod te 
doen? Uiteindelijk leidt dit tot het formuleren 
van een ‘Employee Value Proposition’ – een 
individueel aanbod voor werknemers – dat de 
vergelijking aankan met concurrenten die actief 
zijn in dezelfde sector.”

40% van de medewerkers die fysiek 
belastend werk doen, vindt het belangrijk 
om op vaste werktijden te werken. Van de 
medewerkers die geen fysiek belastende 
baan hebben vindt 21% dit belangrijk.

Bron: Wat maakt u de ideale werkgever

W A T  U  V A N  M E R C E R  K U N T 
V E R W A C H T E N  I N  2 0 1 8

In toenemende mate zijn werknemers zelf verant-
woordelijk voor het eigen welzijn en functioneren. 
Maar werkgevers spelen ook nog steeds een 
belangrijke rol als het gaat om de gezondheid, 
pensioenplannen en een goede werkomgeving van 
werknemers. Dit stelt werkgevers steeds vaker 
voor grote uitdagingen. Uiteraard staat u hier 
niet alleen voor. Wij helpen u en uw medewerkers 
graag om de juiste keuzes te maken, vandaag én in 
de toekomst.

F I N A N C I Ë L E  Z E K E R H E I D ,  
P E N S I O E N ,  S A L A R I S  E N  A N D E R E 
A R B E I D S V O O R W A A R D E N
De AOW is gekoppeld aan de levensverwachting 
waardoor veel werknemers langer moeten 
doorwerken. Werknemers moeten daarom goed 
nadenken over de planning van hun persoonlijke 
financiën voor later. Op hun beurt vertrouwen zij 
op het advies van hun werkgever hierin. Mercer 
helpt u uw rol goed in te vullen. Wij houden u op 
de hoogte van relevante (pensioen)ontwikke-
lingen, denken graag mee over de beste passende 
pensioenuitvoerder voor u en uw medewerkers 
en helpen bij duidelijke communicatie en infor-
matie richting uw medewerkers. 

T O E K O M S T B E S T E N D I G E  
W O R K F O R C E
Het opbouwen van een goed team is nooit makke-
lijk geweest, maar de komende jaren wordt het 
uitdagender dan ooit. Weet u wat er nodig is om 
het voor uw werknemers minder aantrekkelijk te 
maken om over te stappen naar een concurrent? 
Ondersteunt uw HR-strategie uw ondernemings-
strategie? Weet u hoe uw medewerkersbestand 
zich de komende jaren ontwikkelt? Heeft u al 
een nauwkeurig geformuleerde Employee Value 
Propositie? En welke invloed heeft de digitalise-
ring op de toekomst van uw workforce? Wij helpen 
u met passende adviezen en voorzieningen op 

het gebied van diversiteit, internationale arbeids-
voorwaarden, wetgeving en beloningssystemen 
met belangrijke HR-data als basis. 

G E Z O N D E ,  G E M O T I V E E R D E  E N 
B E T R O K K E N  M E D E W E R K E R S
Een opschuivende pensioenleeftijd, minder jong 
talent om aan te trekken, een verstoorde work/
life balance en een levensstijl die verbeterd kan 
worden. Het wordt steeds belangrijker om zowel 
jongere als oudere collega’s gezond, gemotiveerd 
en betrokken te houden. Mercer helpt u met een
integrale aanpak waarbij we systematisch naar de 
gezondheid en betrokkenheid van medewerkers
kijken.

W I LT  U  M E E R  W E T E N ?
Heeft u vragen over een bepaald onderwerp? Kijk 
op www.mercer.nl of neem contact met ons op 
020 - 431 3700.

De wereld waarin wij leven verandert snel en dat raakt werkgevers en werknemers. 
Het is daarom cruciaal om de mens centraal te stellen bij het nemen van belangrijke 
zakelijke beslissingen op strategisch, operationeel en financieel gebied.

R A P P O R T E N  I N  2 0 1 8

- Healthy, Wealthy Work-Wise, Mercer 
onderzoek over Financiële zekerheid 

- Global HR Trends, Mercer onderzoek naar 
de internationale talent trends 

- Wat maakt u de ideale werkgever, Mercer 
onderzoek naar de verwachtingen van 
werknemers

- Workforce of the Future, rapport in 
samenwerking met Oliver Wyman over hoe 
organisaties zich op de toekomst kunnen 
voorbereiden

- Mercer Melbourne Global Pension Index, 
vergelijking van pensioenstelsels over de 
hele wereld
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Onze consultants ondersteunen u graag 
met het maken van en invulling geven aan uw 
jaarplanning. U kunt ons telefonisch bereiken 
via 020 - 431 3700. Of ga naar www.mercer.nl 
voor meer informatie.

• Onderzoek aan welke ondersteuning uw mede-
werkers behoefte hebben op het gebied van 
hun gezondheid en inzetbaarheid. Bekijk of dit 
in uw arbeidsvoorwaarden past en onderzoek 
welke providers u kunnen helpen bij bepaalde 
acties.

• De pensioenherziening in 2020 gaat waarschijn-
lijk grote impact hebben. Breng in kaart wat de 
gevolgen zijn voor de pensioenlasten voor u 
als werkgever en voor de pensioenopbouw en 
-lasten van de individuele werknemer.

• Mercer en Oliver Wyman rapport: Workforce of 
the Future 
Een holistisch totaalbeeld van de wijze waarop 
organisaties zich moeten voorbereiden op de 
toekomstige ontwikkelingen van hun workforce.

• Mercer onderzoek naar de ideale werkgever 
Welke zaken vinden werknemers in hun werk-
omgeving belangrijk om prettig te kunnen door 
werken tot aan hun pensioen.

• Eind november ontvangt u van de  
Belastingdienst de gedifferentieerde premie 
Werkhervattingskas (Whk). Hierin staat welke 
premie u in 2019 betaalt voor de Ziektewet en 
de WGA. Zorg dat u niet te veel premie betaalt 
en controleer daarom uw Whk-beschikking 
goed. U heeft zes weken om bezwaar te maken.

• Houd uw volledige arbeidsvoorwaardenpakket 
tegen het licht. Hoe is deze ingericht in verge-
lijking met andere organisaties in uw sector 
waarmee u concurreert.

• Mercer Melbourne Global Pension Index 
De Global Pension Index vergelijkt pensioen- 
stelsels van landen over de hele wereld.

S P E E R P U N T E N  2 0 1 8
G E Z O N D H E I D ,  P E N S I O E N O P B O U W  E N  C A R R I È R E S

• Zorg dat uw verzuimproces adequaat en efficiënt 
is ingericht zodat het uw medewerkers optimaal 
ondersteunt bij het re-integratieproces.

• Moet u per 1-1-2019 uw beschikbare premie- 
regeling (DC) verlengen?  
Ga hier dan nu al mee aan de slag! Met de 
invoering van de wet verbeterde premieregeling 
worden de beleggingen en een heldere uitleg 
over de opties belangrijker dan ooit. Het 
selecteren van de juiste uitvoerder voor uw DC 
regeling maakt een groot verschil voor u en uw 
werknemers.

• Zorg voor een nauwkeurig geformuleerde 
Employee Value Proposition 
Weet u wat er nodig is om het voor uw werkne-
mers minder aantrekkelijk te maken om over te 
stappen naar een concurrent? Onderzoek de 
betrokkenheid, wensen en behoeften van uw 
medewerkers. Verzamel en analyseer de data, 
en gebruik dit als basis.

• Mercer onderzoek naar Global HR Trends 
De talent-agenda 2018: Wat zijn in 2018 de 
belangrijkste uitdagingen en kansen als het 
gaat om het samenstellen van een duurzame 
workforce?

• De collectieve zorgverzekering is een belangrijk 
middel dat u kunt inzetten bij het gezond 
houden van uw medewerkers. Breng in kaart 
wie er deelneemt, welke zorgbehoefte er is en 
welke zorgpaden zij doorlopen. 

• Zijn uw medewerkers en de OR zich bewust van 
de nieuwe pensioenleeftijd en gevolgen hiervan, 
de hoogte van hun pensioen en de keuzemoge-
lijkheden die zij hebben met betrekking tot hun 
pensioen? Ga met hen in gesprek over alle opties 
en mogelijkheden die er zijn voor nu en later. 

• Ondersteunt uw HR-strategie uw onderne-
mingsstrategie? Onderzoek hoe uw werkne-
mersbestand zich de komende jaren ontwikkelt 
in relatie tot de strategische doelstellingen van 
uw organisatie.

• Mercer onderzoek over Financiële zekerheid 
Hoe financieel zeker voelen werknemers zich? 
En welke rol zien werkgevers hierbij voor 
zichzelf? 

Deze kalender biedt een leidraad voor uw planning 2018. Uiteraard zijn er nog meer belangrijke zaken     die uw aandacht behoeven. Gedurende het gehele jaar komen wij met updates voor deze kalender.14 15



Mercer is een mondiale aanbieder van advies op het 
gebied van Health, Wealth, Career. 

Bij Mercer bevorderen we de gezondheid, welvaart 
en carrières van meer dan 110 miljoen mensen. Dit 
doen wij door werkgevers en pensioenfondsen te 
faciliteren bij het maken van weloverwogen keuzes. 
De meer dan 22.000 Mercer consultants, verspreid 
over meer dan 170 kantoren in 43 landen, bieden de 
klant ondersteuning bij het oplossen van complexe 
vraagstukken ten aanzien van arbeidsvoorwaarden en 
menselijk kapitaal, en bij het ontwerpen en beheren 
van ziektekostenregelingen, sociale voorzieningen en 
pensioenen. Zo helpen wij onze relaties een goede 
werkgever/pensioenuitvoerder te zijn. 

Mercer is een volledige dochteronderneming 
van Marsh & McLennan Companies, Inc (NYSE:MMC). 
MMC heeft wereldwijd 60.000 medewerkers  
en een omzet van ruim $ 13 miljard. 
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