H E A LT H W E A LT H C A R E E R

W E E T U W AT
UW MEDEWERKERS
BEL ANGRIJK VINDEN?
O N D E R Z O E K VA N M E R C E R
NA AR DUURZAME INZETBA ARHEID
ONDER MEDEWERKERS

APRIL 2019

ACHTERGROND
STEEKPROEF
Nederlandse medewerkers aan het
woord over hun werkomgeving
Het HR-landschap is continu in beweging. Organisaties
kampen momenteel met krapte op de arbeidsmarkt, een
vergrijzende workforce, technologische ontwikkelingen
en werk en functies die daardoor veranderen. Wist u dat
vandaag de dag een personeelsbestand maar liefst uit vijf
generaties kan bestaan?
Hoe houdt u al deze medewerkers, met ieder
uiteenlopende wensen, tevreden? Hoe zorgt u er voor dat
een werknemer die nog vijf jaar moet werken tot aan het
pensioen, even gemotiveerd is als recent aangetrokken
talent? Organisaties staan voor een grote uitdaging en
moeten op deze ontwikkelingen anticiperen om talent aan
te trekken én te behouden. Hoe kunnen werkgevers er
voor zorgen dat ze hun personeel duurzaam inzetten?
Om antwoord te krijgen op deze vraag liet Mercer 420
werkende Nederlanders tussen de 18 en 65 jaar aan het
woord over hun werksituatie. Hierbij kwamen de volgende
vraagstukken aan bod:
Hoe beoordelen medewerkers hun welzijn?
Hoe energiek zijn medewerkers op het werk?
Hoe beoordelen medewerkers hun werkomgeving?
Hoe vaak zijn medewerkers ziek en/of niet productief?
Hoe gaan medewerkers om met werkdruk en
verandering?
• Wie is verantwoordelijk voor gezond zijn en goed kunnen
functioneren op het werk?
• Wat verwachten medewerkers van hun werkgever?
• Hoe kijken medewerkers naar de toekomst?

420
Aantal respondenten:
Het onderzoek is uitgezet onder medewerkers,
evenwichtig verdeeld over leeftijd, geslacht,
opleiding en arbeidssituatie.
Aantal respondenten: 420.

Steekproef & weging:
Er is representatief uitgestuurd op basis van
branche en bedrijfsgrootte. Er is daarna gewogen op
branches.

•
•
•
•
•

Steekproefcriteria:
Mannen en vrouwen in Nederland, werkzaam in
loondienst, bedrijfsgrootte >50 werknemers

VELDWERK:
Het online veldwerk heeft plaatsgevonden van
25-01-2019 t/m 08-02-2019 onder Novio Research
panelleden.

In welke mate bent u het eens met de volgende
uitspraken?
Ik kan gemakkelijk voldoen aan de psychische eisen
van mijn werk
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77%

Ik kan gemakkelijk voldoen aan de fysieke eisen van
mijn werk
77%

Mijn werk is geestelijk inspannend
66%

GEMIDDELD

Mijn werk is zowel geestelijk als lichamelijk
inspannend
41%

Mijn werk is lichamelijk inspannend
36%

VROUWEN MINDER ENERGIEK OP HET WERK
DAN MANNEN
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat vrouwen zichzelf
vaker een onvoldoende dan geven mannen, als het gaat
om hoe energiek zij zich voelen op het werk. 22,4% van de
vrouwelijke medewerkers geeft zichzelf een 5 of lager. Bij
mannen ligt dit percentage op 16,9%.

HOE BEOORDELEN MEDEWERKERS
HUN WELZIJN?
Uit het onderzoek is gebleken dat medewerkers hun welzijn met
gemiddeld een 7 beoordelen. Ruim voldoende dus! Daarbij geven
medewerkers aan goed te kunnen voldoen aan de eisen van hun werk.
In de tabel hiernaast zijn de gemiddelde rapportcijfers
weergegeven, voor wat betreft: energie, lichamelijk
functioneren en algemene gezondheid.
De tweede tabel geeft weer hoe medewerkers hun werk
beoordelen op zowel psychisch als lichamelijk vlak. Hieruit
blijkt dat het merendeel van de ondervraagden (77%)
gemakkelijk aan zowel de psychische als de lichamelijke
eisen kan voldoen.

Ook als het aankomt op lichamelijk functioneren geven
vrouwen zichzelf vaker een lager cijfer dan mannen. 24,1%
van de vrouwen geeft zichzelf een 5 of lager. Bij mannen is
dit percentage 12,6%.

Percentage dat zichzelf een onvoldoende geeft
22,4% 22,4%
16,9%
16,9%

Gemiddeld rapportcijfer
Energiek
(de mate waarin u vermoeid bent/een
gebrek aan energie ervaart op het werk)

Niet alleen tussen mannen en vrouwen zijn er aanzienlijke
verschillen te ontdekken. Ook als er wordt gekeken naar
het niveau waarop medewerkers functioneren, is er veel
verschil tussen het rapportcijfer dat wordt gegeven in
een management en niet-managementfunctie als het
aankomt op het lichamelijk functioneren. In een nietmanagementfunctie geven medewerkers zichzelf in 21,1%
van de gevallen een 5 of lager. Bij medewerkers in een
managementfunctie ligt dit percentage op 11,8%.

24,1%

21,1%

12,6%

11,8%

6,9

Lichamelijk functioneren
(de mate waarin u te maken heeft
met klachten aan houdings- en
bewegingsapparaat)

7,1

Algemene gezondheid
(de waardering van uw gezondheid in het
algemeen)

7,3
Lichamelijk functioneren

Energiek
Man

Vrouw

Man

Vrouw

Lichamelijk functioneren
Niet-management
Management

EN HOE ZIT HET MET DE
PRODUCTIVITEIT OP HET WERK?
De oudere respondenten geven aan dat zij in het
werk minder vaak worden beïnvloed door privé- of
werkomstandigheden dan jonge medewerkers. Van de
medewerkers van 50 jaar en ouder geeft 79,7% aan altijd
of bijna altijd productief te zijn op het werk en daarbij
zelden tot nooit te worden beïnvloed door privé- of
werkomstandigheden. Bij medewerkers tussen de 4049 jaar ligt dit percentage op 63,7% en bij medewerkers
tussen de 16-39 jaar op 42,3%.

Zit er nog verschil in productiviteit bij kleine
en grote bedrijven?
We zien hier inderdaad aanzienlijke verschillen. Zo geeft
58,7% van de medewerkers bij kleine bedrijven aan altijd
of bijna altijd productief op het werk te zijn en daarbij
zelden tot nooit te worden beïnvloed door privé- of
werkomstandigheden. Bij middelgrote tot grote bedrijven
ligt dit percentage een stuk hoger, respectievelijk op
71,1% en 73,1%.
Onderstaande staafdiagrammen schetsen een beeld van
ziekteverzuim en productiviteit op het werk:

Hoe lang bent u in totaal ziek geweest in het afgelopen jaar?
Ik ben niet ziek geweest

48,8%

1-3 dagen

20,5%

1-2 weken
2-4 weken

Wat zegt het onderzoek eigenlijk over ziekteverzuim en de
productiviteit op het werk? Eerder kwam voorbij dat vrouwen
zichzelf een lager cijfer voor hun welzijn geven dan mannen.
Zien we dit ook terug in de verzuimcijfers? En hoe zit het met het
verzuim van oudere versus jongere medewerkers?
Wat betreft de eerste vraag zien we in dit onderzoek dat
vrouwen met 58,4% het afgelopen jaar vaker ziek zijn
geweest dan mannen (45,2%).

45,2%

6,9%

1-3 maanden

MEDEWERKERS OVER ZIEKTE EN
NIET PRODUCTIEF ZIJN OP HET WERK

Uit het onderzoek blijkt ook dat oudere medewerkers het
afgelopen jaar minder vaak ziek zijn geweest dan jongere
medewerkers. Bij medewerkers boven de 40 jaar, geeft
52,3% aan niet ziek te zijn geweest. Bij medewerkers van
18-39 jaar is dit percentage 37,2%.

13,8%

58,4%

3,6%

3-6 maanden

2,8%

6-12 maanden

3,5%

Hoe vaak bent u wel op het werk, maar door (privé- of werk)omstandigheden minder productief?
Zelden/nooit

68%

Een paar keer per jaar

25%

Maandelijks

7%

Wekelijks

1%

Altijd/dagelijks

1%

MEERDERHEID MEDEWERKERS KAN GOED
O M G A A N M E T W E R K D R U K E N S TA AT O P E N
VOOR VERANDERING
Hoe is het momenteel gesteld met de werkdruk? Ruim
voldoende, zo blijkt uit het onderzoek. Bijna driekwart van
de medewerkers (74%) geeft aan goed om te kunnen gaan
met werkdruk. Twee derde van de ondervraagden geeft
daarbij aan goed om te kunnen gaan met spanning.

Wat betreft verandering binnen de werkomgeving, zijn
medewerkers ook positief. Bijna twee derde (65%) geeft
aan bereid te zijn om van functie te veranderen, als deze
functie beter bij hen zou passen.

Veranderen van werkgever blijkt iets minder populair. Iets
meer dan de helft (54%) geeft aan bereid te zijn om van
werkgever te veranderen als deze beter bij hem/haar zou
passen.

Onderstaand staafdiagram laat zien in hoeverre
medewerkers het eens zijn met de gevraagde stellingen
omtrent werkdruk, spanning en verandering:

MEDEWERKERS OVER HUN WERK
EN DE WERKDRUK

In welke mate bent u het eens met de volgende uitspraken?

De meerderheid van de medewerkers is positief over zijn/haar werk.
Uit Mercers Global Talent Trends 2019 Study - connectivity
in the human age bleek eerder dit jaar al dat medewerkers
het steeds belangrijker vinden om werk te doen dat van
betekenis is. De vraag hiernaar is de afgelopen jaren
dan ook flink toegenomen. Naar verwachting gaat dit
de komende jaren nog meer stijgen en wordt het een
belangrijk aandachtspunt voor werkgevers.

80% van de ondervraagden geeft aan dat zij op dit
moment het werk dat zij doet nuttig vindt. Daarnaast is
70% trots op het werk dat hij of zij doet. Onderstaand
staafdiagram geeft weer hoe medewerkers hun huidige
werk beoordelen:

In welke mate bent u het eens met de volgende uitspraken?
Mijn werk is nuttig

80%

Ik voel mij thuis bij dit bedrijf

72%

Ik ben trots op mijn werk
Mijn talenten en capaciteiten worden goed benut in mijn werk
Mijn werk is inspirerend

70%

64%

58%

Ik kan goed omgaan met werkdruk

74%

Ik kan goed omgaan met spanning

66%

Ik ben bereid van functie te veranderen als die beter bij mij past
Ik kan goed omgaan met tegenslagen
Ik ben bereid van werkgever te veranderen als die beter bij mij past

65%

60%

54%

Wat valt op?
• 84% van de ondervraagden geeft aan gezond zijn en
goed functioneren belangrijk te vinden. Minder dan de
helft (42%) geeft echter aan een gezonde leefstijl te
hebben.
• Vrouwen (72,5%) zijn bewuster met hun gezondheid en
het goed kunnen functioneren op het werk bezig dan
mannen (61,6%).
• Mannen (35,1%) vinden vaker dat hun manager
verantwoordelijk is voor hun gezondheid en het goed
kunnen functioneren op het werk, dan vrouwen (19,4%).

84%
42%
72,5%
61,6%
35,1%
19,4%

• Bij 50% van de medewerkers is er gedurende het jaar
sprake van verzuim. 32% geeft aan minder productief te
zijn door privé of werkomstandigheden.
• Het gemiddelde rapportcijfer dat medewerkers zichzelf
geven voor energie is een 6,9.
• 23% van de medewerkers geeft aan niet gemakkelijk aan
de fysieke eisen van het werk te kunnen voldoen.
• 23% geeft aan niet gemakkelijk aan de psychische eisen
van het werk te kunnen voldoen.
Wat doen medewerkers zelf om gezond te blijven en goed
te kunnen functioneren op het werk? De top 3:
1 Ik heb een gezonde leefstijl, ik eet gezond en sport
regelmatig.
2 Ik stel mijzelf flexibel op als het gaat om mijn
takenpakket/functie inhoud.
3 Ik voorkom stress door mijn werk goed te plannen.

GEZOND ZIJN EN GOED FUNCTIONEREN
OP HET WERK

M E D E W E R K E R S V E R WA C H T E N F L E X I B E L E
W E R K T I J D E N VA N H U N W E R KG E V E R

Hoe belangrijk is gezondheid en wie is verantwoordelijk?
Een ding is zeker: medewerkers zijn het er met 84%
massaal over eens dat gezond zijn en goed functioneren
op het werk belangrijk zijn. Maar: bij wie vinden ze dat die
verantwoordelijkheid ligt? En welke acties ondernemen ze
zelf om gezond te zijn en goed te kunnen functioneren?

In welke mate bent u het eens met de volgende
uitspraken?
Ik vind het belangrijk dat ik gezond ben en goed kan
functioneren op mijn werk
84%

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat medewerkers van
hun werkgever inspanningen op het gebied van duurzame
inzetbaarheid verwachten. Het merendeel (77%) is van
mening dat dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid van
werkgever en medewerker betreft. Deze verwachtingen
zijn vooral gericht op het faciliteren van opleiding en
ontwikkeling. Inspanningen op het gebied van een gezonde
levensstijl liggen lager.

Zowel mijn werkgever als ikzelf zijn verantwoordelijk
voor het goed functioneren op mijn werk
77%

Ik vind dat ik zelf verantwoordelijk ben voor mijn
gezondheid en het goed kunnen functioneren op mijn
werk
75%

Het staafdiagram hiernaast geeft meer inzicht in hoe
medewerkers reageerden op stellingen met betrekking
tot gezond zijn en waar deze verantwoordelijkheid ligt:

Ik ben bewust bezig met mijn gezondheid en het goed
kunnen functioneren op mijn werk
67%

De respondenten is gevraagd welke ondersteuning zij van
de werkgever verwachten, om prettig te kunnen blijven
doorwerken tot aan het pensioen. Bijna de helft (47%)
antwoordde hierop dat ze verwachten de mogelijkheid te
hebben om hun werktijden aan te passen. Dit is veruit het
meest gegeven antwoord.

Ook mogelijkheden voor bijscholing/training was een veel
gegeven antwoord en staat met 38% op nummer twee. Op
een gedeelde derde plek met 36% geven respondenten
de mogelijkheid voor aanpassing van de werkplek, als ook
de mogelijkheid voor aanpassing van de functie-eisen aan
als ondersteuning van de werkgever om prettig te kunnen
blijven doorwerken tot aan het pensioen.

Denkt u dat u deze veranderingen aankunt?
Nieuwe technologie/nieuwe systemen

68%

Mijn takenpakket verandert

68%

Mijn functie-eisen

68%

Meer aanpassingsvermogen/flexibiliteit nodig

67%

Geen verandering in mijn eigen situatie

58%

Reorganisatie bij werkgever
Verandering van werkgever/nieuwe baan

Wat valt op?
• De meerderheid van de medewerkers (60,2%) verwacht
binnen de komende 10 jaar grote veranderingen op
het werk, zoals technologische veranderingen en
reorganisaties.
• Medewerkers stellen zich met 41% flexibel op ten
aanzien van het taken- en functiepakket.
• Slechts 21% neemt deel aan opleidingsprogramma’s
en 17% blijft up-to-date met technologische
ontwikkelingen.
• 65% van de ondervraagde medewerkers verwacht niet
binnen 10 jaar van werkgever te veranderen.

HOE ZIEN MEDEWERKERS
D E T O E KO M S T VA N H E T W E R K ?
De arbeidsmarkt is volop in beweging. Onder meer door
vergrijzing en de opkomst van nieuwe technologieën
verandert de manier van werken en daarmee ook de
toekomst van werk. HR-professionals zijn hier al dagelijks
mee bezig en onderzoeken hoe ze hun personeel het best
duurzaam kunnen inzetten.

Hoe zit dit eigenlijk bij medewerkers? Hoe zien zij de
toekomst van werk? Denken ze dat hun huidige functie zal
blijven bestaan? Denken ze dat de organisatie waarvoor
ze werken zal reorganiseren? En hoe denken zij zelf om te
gaan met deze, mogelijke, veranderingen?
De volgende tabellen geven het beeld van medewerkers
op de toekomst van werken weer.

Wanneer verwacht u dat de onderstaande veranderingen plaats gaan vinden in de toekomst?
Geef per verandering een tijdspad aan
Aantal jaren

1-10

10-20

20-30

30-40

40-50

Helemaal niet

Mijn takenpakket verandert over X jaar

60,2%

10,9%

1,7%

1,3%

0,4%

25,5%

Mijn functie-eisen veranderen over X jaar

54,6%

11,7%

1,9%

1,5%

0,2%

30,0%

Nieuwe technologie/nieuwe systemen
beïnvloeden mijn werk over X jaar

60,1%

10,6%

2,8%

1,5%

0,4%

24,6%

Ik verander van werkgever over X jaar

35,2%

8,7%

3,5%

0,9%

0,7%

51,0%

Er wordt meer flexibiliteit en aanpassingsvermogen van mij verwacht over X jaar

60,8%

10,3%

2,1%

0,6%

0,6%

25,6%

Mijn organisatie gaat reorganiseren binnen
X jaar

49,7%

12,0%

3,3%

0,9%

0,7%

33,4%

56%

49%

BELANGRIJKSTE INZICHTEN ONDERZOEK
Het onderzoek wijst uit dat medewerkers hun werk over het
algemeen nuttig vinden. Daarbij blijkt dat ze hun welzijn
gemiddeld met een 7 beoordelen en dat ze goed kunnen voldoen
aan de eisen die hun werkgever stelt. Ook kan het merendeel van
de ondervraagden goed omgaan met werkdruk. Medewerkers
geven aan dat slecht functionerende collega’s het werk het meest
beïnvloeden.
Wat zijn de bevindingen op het gebied van welzijn?
Het overgrote deel van de medewerkers geeft aan het
belangrijk te vinden dat ze gezond zijn en goed kunnen
functioneren op het werk. De meest ondernomen acties
die vanuit hen zelf komen om dit te realiseren zijn: een
gezonde leefstijl en een flexibele werkhouding. Ook
verwacht bijna de helft van de medewerkers dat zij van
hun werkgever de mogelijkheid krijgen om hun werktijden
aan te passen. Dit is volgens medewerkers een belangrijk
middel om prettig te kunnen blijven doorwerken tot aan
het pensioen.

Hoe kunnen werkgevers deze resultaten benutten?
Voor werkgevers is het essentieel om te weten wat hun
medewerkers belangrijk vinden. Als blijkt dat bijna de helft
aangeeft veel waarde te hechten aan flexibele werktijden
is dat voor werkgevers een overweging om mee te nemen
in de arbeidsvoorwaarden.
Ook het inzicht dat ruim drie kwart (77%) van de
medewerkers welzijn als verantwoordelijkheid van zowel
zichzelf als de werkgever ziet, is waardevol. Vaak is
een gezondheidsbeleid gericht op een relatief kleine
groep medewerkers die tijdelijk verzuimt of langdurig
arbeidsongeschikt is. De medewerkers die nog niet
ziek zijn, maar wel tot de risicogroep behoren, krijgen
vaak minder aandacht. Juist door proactief en gericht
te investeren in de gezondheid en het werkgeluk van
medewerkers, wordt de kans op uitval verlaagd.

Het is voor werkgevers daarom waardevol om zich de
volgende vragen te stellen:

VISIE MERCER:
INZICHT IN WENSEN MEDEWERKERS
B I N N E N H A N D B E R E I K D O O R D ATA
In een arbeidsmarkt die wordt gedomineerd door krapte, vergrijzing
en automatisering, met veranderend werk en functies tot gevolg, is het
essentieel om een aantrekkelijke werkgever te zijn. Dit bereikt u niet langer
alleen door het bieden van een hoog salaris. Tegenwoordig moet een
arbeidsvoorwaardenpakket voldoen aan de wensen en behoeften van de
werknemer op dat moment. En dat verschilt per individu. Iemand die over
een paar jaar met pensioen gaat wenst andere voorwaarden, dan iemand die
bijvoorbeeld net vader of moeder is geworden.

• Zetten we voldoende in op gezondheid en vitaliteit?
• Bieden we de ondersteuning die onze medewerkers
verwachten?
• Maken we gebruik van: e-Health toepassingen zoals
vitaliteits/gezondheids apps, die zorgverzekeraars
aanbieden?
• Zetten we de juiste interventies in op de juiste
momenten en maken we gebruik van de kennis van de
collectieve zorgverzekering?

Als u dit inzicht heeft en meebeweegt met deze individuele
wensen en behoeften, is de kans groot dat dit resulteert in
een beter welzijn van uw medewerkers. En dit is onmisbaar.
Uw werknemers zijn tenslotte cruciaal voor het succes van
uw organisatie. Door het gebruik van belangrijke HR-data
liggen dergelijke inzichten, en daarmee de basis voor een
duurzame inzetbaarheidsstrategie binnen handbereik.

Als het antwoord op al deze vragen positief is, kan
dat een belangrijke bijdrage zijn aan de duurzame
inzetbaarheid van medewerkers. Is het antwoord op
deze vragen negatief, dan doet u er verstandig aan om
uw gezondheidsbeleid nog eens goed tegen het licht te
houden.

Als werkgever speelt u dus een grote rol bij het realiseren
van een gezonde toekomst voor uw werknemers. Door
op een juiste manier in hen te investeren, wordt de
kans op zowel ziekteverzuim als arbeidsongeschiktheid
kleiner. Daarom is het noodzakelijk dat u grip krijgt op
de gezondheid van uw medewerkers en hen daar ook in
faciliteert. Een goed beleid is hierbij van vitaal belang, met
data als basis.
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Bij het duurzaam inzetten van uw medewerkers, spelen
de standaard arbeidsvoorwaarden zoals compensatie
en pensioen nog steeds een belangrijke rol. Maar
ook carrièremogelijkheden, gezondheid en wellbeing,
werksfeer en de positie die het bedrijf inneemt binnen
de samenleving, oftewel de purpose, zijn factoren
waar werknemers tegenwoordig veel waarde aan
hechten. Om onderscheidend te zijn ten opzichte van de
concurrentie, is het dus raadzaam te investeren in die
arbeidsvoorwaarden die voor uw (toekomstige) personeel
de meeste waarde hebben. Met de juiste technologie en
tools is hier geen glazen bol voor nodig, maar is data de
sleutel die u zoekt.
Door nieuwe technologieën in te zetten, wordt
fundamentele workforce-data inzichtelijker. Dit stelt
bedrijven in staat hun medewerkers zelf de touwtjes
in handen te laten nemen wat betreft hun eigen
arbeidsvoorwaarden, ontwikkelplannen en behoeften
op het gebied van gezondheid en welzijn. Inzicht in de
waarde die uw medewerkers toekennen aan dergelijke

arbeidsvoorwaarden maakt een optimale Employee Value
Proposition (EVP) mogelijk. Elke organisatie wil gezonde
medewerkers; met een optimale EVP is dit haalbaar. Want
als u weet wat u medewerkers écht bezighoudt, kunt u
hen daarin ondersteunen.
De waarde die werknemers hechten aan (secundaire)
arbeidsvoorwaarden kan, dankzij technologie, concreet
worden onderbouwd met cijfers. Dit maakt het meetbaar.
Wanneer blijkt dat medewerkers een sterke behoefte
hebben aan een goede balans tussen werk en privé kan
de werkgever hierop anticiperen. Met betrokken en
gemotiveerde medewerkers tot gevolg. En dit zal op zijn
beurt weer een positief effect hebben op de groei van uw
organisatie.
Voldoende mogelijkheden dus om werknemers op
individueel niveau tegemoet te komen en aan u te binden,
met als eindresultaat duurzaam inzetbaar personeel.
Maar vergeet hierbij niet op een goede manier met uw
werknemers te blijven communiceren. Het is belangrijk
dat zij via online tools inzage krijgen in de effecten van
de keuzes die zij maken met betrekking tot de op maat
gemaakte arbeidsvoorwaarden. Zo komen zij niet voor
mogelijke verrassingen te staan.
Om succesvol richting de toekomst te gaan is het
dus cruciaal dat werkgevers data effectief inzetten.
Alleen op deze manier weten zij wat er écht bij hun
medewerkers speelt en kunnen zij tot een optimale EVP
komen. Data-analyse maakt het mogelijk hierachter
te komen. Dit biedt werkgevers de mogelijkheid met
hun personeel in gesprek te blijven en een optimale en
onderscheidende EVP te ontwikkelen, waarin gezonde
en gemotiveerde werknemers het uitgangspunt vormen.
Met op maat gemaakte én individuele benefits voor elke
werknemer hebben organisaties zo een stapje voor op hun
concurrentie bij het duurzaam inzetten van personeel.

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 23.000 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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