
Health on Demand
Arbeidsvoorwaarden die 
medewerkers echt 
belangrijk vinden.
Ons nieuwste onderzoek onder 14.000 medewerkers 
wereldwijd, waaronder meer dan 1.000 in Nederland, 
laat zien hoe werkgevers een positieve impact kunnen 
hebben op de gezondheid van hun medewerkers. Weet 
u welke arbeidsvoorwaarden op dit moment het 
belangrijkst zijn voor uw medewerkers? Weet u hoe u 
ze het best kunt ondersteunen in deze uitdagende tijd?

Welke gezondheids- en 
welzijnsstrategieën laten 
zien dat werkgevers echt

om hun medewerkers
geven?

Ondersteuning 
op belangrijke 

momenten

Het toegankelijk 
maken van 

digitale gezondheidszorg

Gelijkwaardige 
arbeidsvoorwaarden

Investeringen 
in mentale
gezondheid

Een gevarieerd 
en gewaardeerd 

aanbod van 
arbeidsvoorwaarden

Ons rapport identificeert 5 manieren waarop werkgevers 
hun medewerkers kunnen ondersteunen bij hun 
gezondheid en welzijn:



Vijf manieren voor werkgevers om te laten zien 
dat ze om hun medewerkers geven:

Belangrijke momenten in cijfers:  

Inzicht:
Medewerkers die zich ondersteund voelden door hun 
werkgevers waren minder minder negatief over hun 
pandemie-ervaring (25%) vergeleken met 
medewerkers die zich niet ondersteund voelden 
(51%).

Dit betekent het:
Verbeter fysiek, sociaal, financieel en 
emotioneel welzijn om betrokkenheid en 
veerkracht te vergroten.

Percentage van medewerkers per regio die de pandemie “grotendeels” of “volledig” als negatief ervaarden:

Ondersteuning op de belangrijke momenten

Latijns Amerika

37%
Wereldwijd

33%
Verenigde Staten

30%
Azië

28%
Europa & VK

35%
Nederland

26%

 

Dit betekent het: 
Hoe meer divers het aanbod voor gezondheid, 
bescherming en welzijn is, hoe loyaler en 
productiever uw medewerkers zullen zijn. 

Betrokkenheid in cijfers:

Inzicht:
Medewerkers die een divers aanbod aan 
ondersteuning ontvangen op het gebied van 
gezondheid en well-being zijn minder geneigd over te 
stappen naar een andere werkgever, dan de 
medewerkers die een minder gevarieerd aanbod aan 
ondersteuning ontvangen.

Percentage van medewerkers die ervaren dat hun werkgever geeft om hun welzijn, 2019 v. 2021 

Bied een gevarieerd en gewaardeerd aanbod van 
arbeidsvoorwaarden

2019

2021

Latijns Amerika

50%
38%

Wereldwijd

49%
46%

Azië

54%
48%

Europa & VK

44%
48%

Nederland

68%
61%

Verenigde Staten

52%
50%



Vijf manieren voor werkgevers om te laten zien 
dat ze om hun medewerkers geven:

Dit betekent het: 
Door digitale ondersteuning aan te bieden op 
het gebied van gezondheid en well-being 
voorziet u in de behoefte van de medewerkers. 
Kijk in welke mate de collectieve zorgverzekering 
hierin kan helpen.

E-health in cijfers:

Inzicht:
8 op de 10 mensen zijn van plan gebruik te maken 
van digitale middelen voor welzijn, zoals 
videogesprekken met hun artsen en apps die hen 
helpen met het vinden van gezondheidszorg.

Percentage van medewerkers per regio die aangaven van plan te zijn e-health minstens zo vaak als tijdens de pandemie te 
blijven gebruiken:

Maak digitale gezondheidszorg toegankelijk

Latijns Amerika

83%
Wereldwijd

84%
Verenigde Staten

80%
Azië

86%
Europa & VK

83%
Nederland

83%

Dit betekent het: 
Bied een uitgebreid aanbod aan ondersteuning 
voor geestelijke gezondheid om preventie en 
behandeling te verbeteren, emotionele 
gezondheid te verbeteren en dagelijkse 
stressniveaus te verlagen.

Stress in cijfers:

Inzicht:
Van elke twee medewerkers meldt er één elke dag 
een vorm van stress te ervaren. Echter, medewerkers 
die zich gesteund voelen door hun werkgever lopen 
10% minder kans om zeer of extreem gestrest te zijn.

Percentage van medewerkers per regio die aangaven zich dagelijks extreem, zwaar of enigzins gestrest te voelen.

Investeer in mentale gezondheid

Latijns Amerika

56%
Wereldwijd

50%
Verenigde Staten

59%
Azië

51%
Europa & VK

42%
Nederland

30%

 

Dit betekent het: 
Houd rekening met de behoeften van achter- 
gestelde groepen om te zorgen dat de mensen 
die de meeste ondersteuning nodig hebben, 
makkelijk toegang hebben en goed op de hoogte 
zijn van de passende arbeidsvoorwaarden.

Gelijkwaardigheid in cijfers:

Inzicht:
Veelverdieners hebben betere toegang tot medische 
dekking, inkomensbescherming en ondersteuning 
voor mentale gezondheid dan medewerkers met 
weinig inkomsten.

Gerapporteerde toegang tot arbeidsvoorwaarden uitgesplitst naar veelverdieners en medewerkers met weinig inkomsten.

Bied gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden

Bescherming tegen 
arbeidsongeschiktheid
op korte termijn

43%
53%

Veelverdieners

Kleinverdieners

Bescherming tegen 
langdurige 
arbeidsongeschiktheid

30%
24%

Aanvullende 
zorgverzekering

20%
14%

Educatie 
rondom
gezondheid

18%
10%



Bied arbeidsvoorwaarden om te laten zien 
dat u om ze geeft
Arbeidsvoorwaarden waar uw medewerkers pas gebruik van maken als ze ziek 
worden (zoals een arbeidsongeschiktheidsverzekering) hebben niet dezelfde 
zichtbaarheid als arbeidsvoorwaarden waar ze vaker mee in aanraking komen, 
zoals een gezonde werkomgeving of een sportabonnement. Daarom is het 
belangrijk een goede mix van arbeidsvoorwaarden te bieden. 

Zorg dat meer medewerkers ervaren dat u om ze geeft door te zorgen voor:

Hulp bij het vinden en coördineren 
van passende zorg

Ondersteuning bij mentale gezondheid, 
vitaliteit en privéproblemen

Hulp bij gezinsverantwoordelijk-
heden, gewoontes en doelen in het leven

Een aanpak die een gezonde en 
ondersteunende omgeving creëert

Innovaties om gezondheidsproblemen 
aan te pakken

Betekenisvolle 
flexibiliteit:

om aan te pakken wat 
persoonlijk en zakelijk 

belangrijk is

Ondersteunend 
leiderschap: 

dat gezondheid 
en veiligheid 

omarmt

Doordachte 
communicatie:

empathisch, 
herkenbaar 

en eenvoudig

Betaalbare 
gezondheidzorg:

Financiële ondersteuning 
voor preventie 
en behandeling

Virtuele gezondheidszorg

Een zorgzame 
cultuur

Gevarieerde 
en gewaardeerde 

arbeids-
voorwaarden

Draai de piramide om 
zodat arbeidsvoorwaarden 
aan de behoeften van alle 
medewerkers voldoet

Het is belangrijk dat arbeidsvoorwaarden 
ontworpen zijn om alle medewerkers te 
ondersteunen, inclusief mensen met een laag 
inkomen, mensen van kleur, vrouwen, LGBTQI+ 
individuen, immigranten en mensen met 
beperkingen. 

Medewerkers
aan de bovenkant
van de piramide 

hebben over het algemeen 
de beste arbeids-

voorwaarden, terwijl
kwetsbare medewerkers 

onvervulde behoeften hebben.

 
  

 
 
  

 

Overweeg nieuwe
ondersteuning
toe te voegen

voor alle
medewerkers.
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6 actiepunten om dit te realiseren

MMB Health on Demand onderzoekt wat medewerkers verwachten van hun 
werkgever voor wat betreft personalisering van arbeidsvoorwaarden en 
ondersteuning van gezondheid en welzijn.

Over het onderzoek

Wanneer Het onderzoek is uitgevoerd tussen 6 maart
en 13 april 2021

Waar Brazilië, Canada, China, Colombia, Frankrijk, India, 
Indonesië, Italië, Mexico, Nederland, Singapore, 
Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten

Onderzoeksmethode: 
Steekproeven zijn gedaan met inachtneming van de landelijke 
kenmerken van de beroepsbevolking. Dit is gebaseerd op de meest 
recente OECD arbeidsstatistieken. De wereldwijde resultaten zijn 
gewogen per 1.000 om een gelijkwaardige vertegenwoordiging voor 
elke regio te bereiken. 

Wie
14.096
Een representatieve steekproef van 

volwassen medewerkers tussen

18 en 64
jaar oud

Wereldwijd:

14.096
medewerkers

Volwassen 
markten:

8.061
medewerkers

Groei
markten

6.035
medewerkers
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Mercer Marsh Benefits (MMB) is ontstaan uit de samenvoeging van een van 's werelds meest geliefde HR-adviesbureaus, de wereldleider op het gebied van advies over risico's voor medewerkers en het nummer één 
technologiebedrijf voor disruptieve arbeidsvoorwaarden om één uniek bedrijf te vormen. Samen geven ze vorm aan de beste arbeidsvoorwaarden voor kleine bedrijven, groeiende ondernemingen en internationale 
bedrijven. MMB is 7.000 man sterk, operationeel in 73 landen en bedient klanten in meer dan 150 landen. Het brengt lokale expertise naar meer plaatsen en werkt zij aan zij met klanten en Mercer en Marsh-collega's 
over de hele wereld. Mercer en Marsh zijn twee bedrijven van Marsh McLennan (NYSE: MMC), samen met Guy Carpenter en Oliver Wyman. De 78.000 collega's van het bedrijf adviseren klanten in 130 landen. Met een 
jaaromzet van meer dan $ 18 miljard helpt Marsh McLennan klanten via haar toonaangevende bedrijven bij het navigeren door een steeds dynamischer en complexere omgeving.

Communiceer:
duidelijk en simpel over de arbeidsvoorwaarden
die u aanbiedt en help medewerkers relevante
informatie te vinden op belangrijke momenten..
Vergeet niet het aanbod van de collectieve
zorgverzekering hierin mee te nemen. 

Inventariseer:
Welke behoeften medewerkers hebben om
de kloof tussen aanbod en behoefte
in het huidige arbeidsvoorwaarden-
pakket te vinden.

Beoordeel:
uw welzijnsstrategie ten opzichte van de gewenste
bedrijfsresultaten en verfijn en verbeter waar nodig.

Onderbouw:
hoe onvervulde behoeften aangepakt kunnen 

worden en hoe deze aanvulling de betrokkenheid,
productiviteit zal stimuleren en kosten zal verlagen.

Verbreed de arbeidsvoorwaarden:
die beschikbaar zijn door het aanbieden

van meer mogelijkheden tot personalisatie
en aanmerkingsvereisten te verlagen.

Moderniseer de arbeidsvoorwaarden:
en promoot inclusiviteit en duurzaamheid

door gebruik te maken van digitale
oplossingen van bestaande en 

nieuwe aanbieders.


