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dat de werkgever verantwoordelijk is voor het 
verbeteren van de werkomgeving.

In dit rapport bespreken wij 5 bevindingen vanuit 
ons onderzoek die inzicht geven in de noodzaak 
van goede communicatie en het managen van 
verwachtingen met betrekking tot de duurzame 
inzetbaarheid van werknemers. Wie is verant-
woordelijk voor wat en hoe realiseert u een 
productief en fit bedrijf? Mercer gaat graag met u 
in gesprek over de stappen die u kunt nemen.

O V E R  H E T  O N D E R Z O E K

1,008 respondenten

Er is gewogen naar een representatieve 
verdeling op geslacht, leeftijd, bedrijfsgrootte 
en branche.

• Leeftijd tussen 18 en 65 jaar
• Werkzaam bij bedrijven met minstens 50 

werknemers

Online veldwerk uitgevoerd in eerste  
kwartaal 2016

Werknemers moeten steeds langer doorwerken. 
Daarbij verschuift de verantwoordelijkheid voor 
hun financiële toekomst en gezondheid van de 
overheid naar de werkgever en uiteindelijk naar 
de werknemer. Werkgevers krijgen te maken met 
een vergrijzend werknemersbestand, verande-
rende arbeidsrelaties en een veranderende work/
life balance. Zowel de overheid als werknemer 
kijkt vaak naar de werkgever voor de nodige 
oplossingen. Dit houdt concreet in dat de werk-
gever rekening moet gaan houden met stijgende 
lasten voor zowel pensioen als zorg.

G E E F  W E R K N E M E R S  Z E L F  D E 
V E R A N T W O O R D E L I J K H E I D 
VO O R  H U N  G E ZO N D H E I D
Een grote uitdaging voor 2016 is het (financieel) 
gezond houden van werknemers. Dat dit nodig is, 
blijkt uit de resultaten van Mercer’s onderzoek 
onder ruim duizend werkende Nederlanders 
tussen de 18 en 65 jaar oud over gezondheid en 
pensioen. Veel respondenten kijken toch al snel 
naar hun werkgever voor oplossingen. Zo vindt 
meer dan de helft (51%) van de respondenten 

D U U R Z A M E  I N Z E T B A A R H E I D
P R O D U C T I E V E ,  G E M O T I V E E R D E  E N  G E Z O N D E 
W E R K N E M E R S  D I E  I N  S TA AT  Z I J N  O P T I M A A L  T E 
B L I J V E N  F U N C T I O N E R E N  T O T  A A N  H U N  P E N S I O N E R I N G

1 60% van de werknemers geeft aan niet of nauwelijks ziek te 
zijn geweest in de afgelopen twee jaar.

Niet ziek geweest

1-3 dagen

1-2 weken

2-4 weken

1-3 maanden

3-6 maanden

6-12 maanden

1 jaar

Ik ben langdurig arbeidsongeschikt

4%

5%

10%

18%

28%

32%

2%

1%

0%

Verzuim door ziekte in de afgelopen 2 jaar

Gezondheidsklachten

Een combinatie van redenen

Privé omstandigheden

Hoge werkdruk

De zorg voor een naaste 

(mantelzorg)

Zware lichamelijke werkzaamheden

Anders

78%

2%

Reden van langstdurende verzuim

1%

1%

5%

6%

6%

Gezondheidsklachten worden wordt het meest 
genoemd (78%) als reden voor het langstdurende 
verzuim. Privéomstandigheden of werkdruk zijn 
ieder slechts voor een klein deel oorzaak van de 
ziekmeldingen.

Werknemers van bedrijven met 250 tot 1500 
werknemers melden zich het vaakst ziek. Van 
deze groep geeft 74% aan ziek te zijn geweest 
in de afgelopen twee jaar. Daarentegen zegt 
39% van de werknemers van kleinere bedrijven 
(50–150 werknemers) geen ziekmelding te 
hebben gedaan in de afgelopen twee jaar. 

Relatief veel werknemers uit de industrie & bouw 
sector melden zich ziek. 78% is minimaal 1 dag ziek 
geweest in de afgelopen twee jaar. Opmerkelijk 
is dat werkgevers in deze branche volgens de 
respondenten relatief weinig doen om het aantal 
ziektedagen te verminderen. Toch is de behoefte 
bij werknemers om hier iets aan te doen niet 
groter dan in andere branches.

    Doet werknemer nu           Kan werknemer meer/beter doen

Verbeteren van leefstijl

Aanvragen van vervangende/passende arbeid

(Professionele) hulp inschakelen voor zorg  
voor een naaste

Grenzen aangeven bij collega’s/leidinggevende

(Professionele) hulp inschakelen  
voor privé situatie

Oorzaak bespreken met leidinggevende  
of vertrouwenspersoon

Anders

24%
74%

42%
67%

46%
62%

46%
48%

41%
48%

43%
40%

5%
6%

Wat de werknemer zelf meer/beter kan doen om het aantal ziektedagen te verminderen
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3 41% verwacht dat de werkgever de volledige 
verzuimperiode loon uitbetaald.

Slechts 22% verwacht (of weet wellicht) dat de 
loondoorbetaling de eerste twee jaar (104 weken) 
voor rekening van de werkgever is en dat er ver-
volgens sprake kan zijn van een uitkering op basis 
van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermo-
gen (WIA). 

Oudere werknemers (van 45-65 jaar) vinden 
vaker dan jongere werknemers (van 18-30 jaar) 
dat de werkgever 100% moet uitbetalen voor de 
volledige periode (42% vs. 29%).

Oudere werknemers verwachten duidelijk een 
grotere rol voor de werkgever in het uitbetalen 
van salaris tijdens langdurig verzuim dan jongeren. 
Jongeren en werknemers bij kleinere organisaties 
verwachten eerder dat een uitkeringsinstantie zal 
bijspringen.

22%

37%

41%

Wie betaalt salaris ti jdens verzuim

Volledige periode 
door werkgever

Eerste 52 weken 
door werkgever, 

daarna door 
uitkeringsinstantie

Eerste 104 weken 
door werkgever, 

daarna door 
uitkeringsinstantie

2 Een derde van de werknemers verwacht 100% salaris te 
krijgen gedurende de volledige verzuimperiode.

Van de respondenten verwacht 35% volledige 
loondoorbetaling tijdens de totale periode dat zij 
ziek zijn. 28% van de werknemers verwacht dat 
het loon tot 52 weken (eerste jaar) 100% wordt 
doorbetaald en dat er in het tweede jaar 70% 
wordt uitgekeerd.

13%

28%

24%

35%

Hoogte van verwacht salaris ti jdens verzuim

100% voor de 
volledige periode

100% tot 104 weken 
en daarna 70%

100% tot 52 weken 
en daarna 70%

70% voor de  
volledige periode

    Doet werkgever nu           Kan werkgever meer/beter doen

Persoonlijk contact met direct leidinggevende 
tijdens begin van verzuim

Contact onderhouden tijdens verzuimperiode

Luisteren naar en gehoor geven aan  
(gezondheidsproblemen tijdens het verzuim

Regelmatig gesprekken voeren over voortgang  
na verzuim/re-integratieperiode

Bieden van passende/vervangende arbeid

Aanpassen van werkzaamheden/takenpakket

Luisteren naar en gehoor geven aan gezondheids-
problemen na verzuim/re-integratieperiode

Meer persoonlijke begeleiding op  
professioneel vlak

Verbeteren van de werkomgeving

Aanbieden van of korting geven op diensten op 
gebied van welzijn en gezondheid

Instellen van wachtdagen

Wijzigen van team/manager

Bonus uitkeren bij weinig tot geen ziektedagen

Anders

44%
50%

45%
55%

25%
77%

34%
68%

37%
54%

40%
61%

46%
50%

41%
48%

51%
47%

48%
44%

35%
42%

43%
39%

62%
31%

8%
5%

4 Bijna de helft van de werknemers (46%) vindt dat de 
werkgever iets kan doen om het aantal ziektedagen te 
verminderen.

Bijvoorbeeld door een (financiële) bonus uit te 
keren bij weinig tot geen ziektedagen. Maar liefst 
62% van de respondenten geeft dit aan. Een 
derde van de werkgevers keert daadwerkelijk een 
bonus uit. Ook het aanpassen van werkzaamhe-
den (44%), of het verbeteren van de werkomge-
ving (51%) qua geluid, ergonomie of klimaatbe-
heersing scoren hoog. De meeste werkgevers 
onderhouden contact en geven gehoor aan de 

(gezondheids)problemen bij het begin van en 
tijdens de verzuimperiode. 46% geeft echter aan 
dat de werkgever dit beter/meer kan doen na de 
verzuim- en tijdens de re-integratieperiode. 

Werknemers van kleinere bedrijven (50-150 werk-
nemers) geven aan juist het meest ontevreden 
te zijn over het persoonlijk contact tijdens het 
verzuim.

Wat de werkgever beter/meer kan doen om het aantal ziektedagen te verminderen
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M E R C E R ’ S  V I S I E
Veranderende wet- en regelgeving omtrent 
verzuim en re-integratie zorgt voor een 
verschuiving van de financiële verantwoor-
delijkheid van overheid naar werkgever en 
uiteindelijk naar werknemer.

Over het algemeen ziet Mercer in de praktijk 
dat veel werknemers denken te weten wat hun 
rechten zijn als zij ziek zijn. Uit dit onderzoek 
blijkt echter dat dit niet altijd het geval is. Veel 
werknemers weten vaak niet welke wetten en 
regelingen er zijn met betrekking tot verzuim, 
laat staan wat die concreet inhouden. 

Het is interessant om te zien dat gezond-
heidsproblemen door werknemers als oorzaak 
nummer één van verzuim wordt genoemd. 
Terwijl onlangs de Nederlandse Vereniging voor 
Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde aan de bel 
trok omdat zij constateerde dat uitval wegens 
ziekte in de meeste gevallen geen medische 
oorzaak heeft.

Werknemers hebben het idee dat werkgevers 
te weinig doen om het ziekteverzuim terug te 
dringen en geven aan behoefte te hebben aan 
meer begeleiding tijden dit proces. Opvallend 
is ook dat men verwacht dat de werkgever tij-

dens de verzuimperiode een hoger percentage 
van het salaris doorbetaalt dan wat momenteel 
verplicht is.

Kortom, de beleving en verwachting van de 
werknemer sluit niet aan bij de werkelijkheid. 
Het is dus van belang dat werkgevers hun 
werknemers informeren over wat zij doen om 
het aantal ziektedagen te verminderen en hoe 
de loondoorbetaling is geregeld gedurende de 
verzuimperiode van twee jaar.

Daarnaast zijn werknemers zich ervan bewust 
dat zij ook zelf verantwoordelijk zijn voor hun 
gezondheid en het terugdringen van verzuim. 
Naast het informeren van uw werknemers, is 
het tevens belangrijk om uw werknemers te 
faciliteren en te ondersteunen bij wat zij willen, 
kunnen en nodig hebben om hun duurzame 
inzetbaarheid zelf te verbeteren.

Begin met luisteren naar uw werknemers, 
onderzoek de behoefte, faciliteer, informeer 
en communiceer met uw medewerkers. Zo 
kunt u samen werken aan het terugdringen 
van verzuim en het verhogen van de duurzame 
inzetbaarheid.

K O M  S A M E N  M E T  M E R C E R  T O T  E E N  S T R AT E G I E

Luister en 
onderzoek

Advisering Informeer en 
faciliteer

Terugdringen  
van verzuim

Risicomanagement Verhoging 
productiviteit

Kijk voor meer informatie over onze dienstverlening op www.mercer.nl, 
neem contact op via marketing.nl@mercer.com of bel naar +31 20 431 3700

5 46% van de werknemers vindt dat hij zijn leefstijl kan 
verbeteren en (tevens 46%) sneller kan vragen om 
vervangende arbeid ter voorkoming van ziekte. 

Drie kwart van de werknemers bespreekt de 
oorzaak van ziekte met de leidinggevende. Bij 
kleinere bedrijven (150-250 werknemers) wordt 
er door werknemers het minst gesproken met 
leidinggevenden over de oorzaak van ziekte.

Werknemers tussen de 18 en 30 jaar bespreken 
de oorzaak van het verzuim juist relatief vaak met 
hun leidinggevende (80%). Vrouwen (70%) geven 
veel vaker aan dan mannen (57%) dat ze hun 
leefstijl al verbeteren om het aantal ziektedagen 
te verminderen. Ook vinden vrouwen (52%) dat 
zij beter hun grenzen kunnen aangeven bij hun 
collega’s en leidinggevenden dan mannen (38%).

43% van de werknemers geeft aan (professio-
nele) hulp in te willen schakelen voor zorg voor 
een naaste ter voorkoming van overbelasting met 
verzuim als gevolg.

46% van de werk-

nemers vindt dat hij 

sneller kan vragen 

om vervangende 

arbeid.

46% van de werk-

nemers vindt dat 

hij zijn leefstijl kan 

verbeteren.
46%

46%
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M E E R  W E T E N ?

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 te facilite-
ren bij het maken van weloverwogen keuzes. De 
21.000+ Mercer consultants, verspreid over meer 
dan 170 kantoren in 43 landen, bieden de klant 
ondersteuning bij het oplossen van complexe 
vraagstukken ten aanzien van arbeidsvoorwaar-
den en menselijk kapitaal, en bij het ontwerpen  
en beheren van ziektekostenregelingen,  
sociale voorzieningen en pensioenen.  
Zo helpen wij onze relaties een goede  
werkgever te zijn.

Mercer is een volledige dochteronderneming van 
Marsh & McLennan Companies, Inc (NYSE:MMC). 
MMC heeft wereldwijd 57.000 medewerkers en 
een omzet van ruim $ 13 miljard.
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