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Op dit moment werken veel HR afdelingen nog 
met ouderwetse papieren documenten. Alle 
werknemers krijgen dezelfde arbeidsvoorwaar-
den aangeboden, slechts veelal eenmaal ingezien 
bij indiensttreding en gebaseerd op efficiency in 
plaats van beleving en interactie. Deze aanpak 
loopt achter bij de huidige arbeidsmarkt en 
de technologische gebruikerservaringen van 
werknemers.

Tegenwoordig is de beleving, die een werknemer 
heeft bij de arbeidsvoorwaarden, minstens zo 
belangrijk als de arbeidsvoorwaarden zelf. Een 
digitale benadering helpt u om uit te dragen waar 
uw bedrijf voor staat. Een voorstel op papier alleen 
is niet meer voldoende.

Moet technologie alleen worden ingezet voor de 
gebruikerservaring?
Werknemers zijn zich met uitzondering van het 
salaris weinig bewust van wát er precies voor ze is 
geregeld. Het is voor de werkgever, die veel geld 
aan arbeidsvoorwaarden uitgeeft, een gemiste 
kans hier geen beleving van te maken. In tijden 
van grote onzekerheid en een snel veranderende 
economie, zijn we gedwongen op een andere 
manier naar de invulling van werken te kijken. 
Onzekere tijden die vragen om een doordachte 
aanpak met betrekking tot het welzijn, de gezond-
heid en de financiële zekerheid van medewerkers. 
Dit verschilt per werknemer maar denk ook aan 
verschillende generaties die niet dezelfde behoef-
tes hebben. Arbeidsvoorwaarden moeten dus niet 
in papier worden verstopt.

Technologie biedt interactie en faciliteert keuze- 
mogelijkheden en communicatie afgestemd op 
persoonlijke behoeften. Werknemers zijn het 
meest productief en het gelukkigst wanneer zij 
zich gewaardeerd voelen. Zij willen op belangrijke 
momenten in hun privé-en professionele leven 
door de werkgever worden gefaciliteerd en 
ondersteund. Uit onderzoek is gebleken dat 
hierdoor de winstgevendheid verbetert en het 
personeelsverloop vermindert. 

Haalt u het maximale uit het geld dat u in uw 
arbeidsvoorwaarden investeert? 
Darwin toont werknemers de waarde van 
uw investering. In een aantrekkelijk digitaal 
tijdschriftformaat presenteert Darwin gegevens 
die uit diverse bronnen zoals uw HR informatiesys-
teem (HRIS) worden opgehaald. 

Darwin laat zien wat het betekent om voor uw 
organisatie te werken en ondersteunt u en uw 
medewerkers altijd en overal (nu thuiswerken 
de nieuwe norm is geworden) tijdens het hele 
dienstverband. 

Met Darwin verstuurt u gerichte en relevante 
informatie naar uw werknemers op de momenten 
die er voor hen toe doen.

Om talent aan te trekken en te 
behouden is méér nodig dan 
uitstekende arbeidsvoorwaarden.
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Veelzijdig in 
design en 
branding
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“Als je goed voor je werknemers zorgt, zorgen zij goed voor jou.” Dit 
is een belangrijke reden voor bedrijven om aanvullende arbeidsvoor-
waarden aan te bieden. Wanneer dit gepaard gaat met onduidelijke 
registratieprocessen, slechte toegankelijkheid en moeilijk te gebrui-
ken technologie en platformen, ontstaat vaak een tegenovergesteld 
effect. 

Bekend, en leuk om te raadplegen
Darwin sluit aan bij de huidige digitale gebruikerservaringen en is 
herkenbaar voor uw werknemers door de maatwerk-inrichting met 
bijvoorbeeld uw bedrijfslogo, uw kleuren en uw wijze van commu-
niceren. Werknemers kunnen via een smartphone, tablet of desktop 
24/7 bij hun persoonlijke informatie. 

Persoonlijke ervaring voor elke medewerker
In Darwin draait het om de medewerker: inzichten in de beloning, 
overige arbeidsvoorwaarden, gepersonaliseerde berichten, notifica-
ties, volop interactie, mogelijkheden om keuzes te maken in arbeids-
voorwaarden, besteding van een flexibel budget en daarnaast nog 
veel andere interessante informatie over bijvoorbeeld onboarding, 
carrièremogelijkheden, diversiteit & inclusie en events. Alle door u 
gewenste onderwerpen kunnen een plek krijgen in Darwin.

Het is mogelijk om op de homepage van Darwin vensters toe te 
voegen met links naar informatie van derden. Ook kan een verschei-
denheid aan HR-documentatie worden gehost, bijvoorbeeld door 
middel van een link naar het bestaande intranet. Dit verhoogt ook de 
bezoekfrequentie van het platform.

Arbeidsvoorwaarden eenvoudig, 
intuïtief en makkelijk benaderen 
met Darwin
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Geautomatiseerd 
beheer
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Volledige controle over uw 
arbeidsvoorwaarden met Darwin

Het beheer van arbeidsvoorwaarden is arbeids-
intensief, tijdrovend en kan ook riskant zijn door 
gecompliceerde regels en handmatige processen. 
Complexiteit neemt toe naarmate u in meer 
verschillende branches en/of locaties actief bent. 

Darwin geeft u de volledige controle over uw 
arbeidsvoorwaarden door uw administratie te 
stroomlijnen en uw communicatie te automatise-
ren. Dit stelt u en uw team in staat om de focus veel 
meer te leggen op de inhoud en interactie.

Meest uitgebreide automatisering
Met behulp van software automatiseert u uw 
(maandelijkse) administratie. Bestaande adminis-
tratieve processen worden met elkaar verbonden 
en geïntegreerd in Darwin. 

Darwin kan arbeidsvoorwaarden, ongeacht de 
complexiteit, weergeven.

U kunt daarnaast:
• Verschillende werknemerspopulaties verschil-

lende bevoegdheden toekennen;
• Op basis van segmentatie gericht en geperso-

naliseerd communiceren met werknemers;
• De gegevens van gezinsleden vanuit een HRIS 

uitwisselen met Darwin, zodat ook rekening 
wordt gehouden met de gezinssituatie bijvoor-
beeld in relatie tot dekkingen, kinderopvang of 
ouderschapsverlof;

• Per vestiging een ander arbeidsvoorwaarden-
pakket laten zien, ook als deze vestigingen in 
verschillende landen zitten.

Krachtige interface en rapportage
Darwin bevindt zich in het centrum van uw 
HR-ecosysteem en integreert veilig met al uw 
systemen. Gegevens worden onmiddellijk overge-
bracht van uw HR-informatiesysteem (HRIS) naar 
uw payroll-systeem en externe providers. Het HRIS 
is en blijft de enige databron, waardoor juistheid 
in gegevens van medewerkers gegarandeerd 
blijft. Bovendien kunt u met de interfacemogelijk-
heden die Darwin biedt, gegevens van vrijwel elke 
externe bron weergeven.
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Zeker van uw communicatie
Darwin registreert alle acties en mutaties. Het 
berichtenverkeer kan worden gereproduceerd, 
waardoor u alle handelingen logt en kunt aanto-
nen dat informatie tijdig en compleet is verstrekt.

Uw rol evolueert
Darwin stelt medewerkers in staat om zelf actie te 
ondernemen en antwoorden op vragen te vinden 
in een FAQ. Hierdoor wordt uw HR team minder 
belast. Hun afhankelijkheid van uw HR-team ver-
mindert en telefoontjes naar het HR-team nemen 
af. Medewerkers hebben eenvoudig toegang tot 
alle benodigde informatie waarmee zij de juiste 
beslissingen kunnen nemen. Extra handig als zij 
veel buiten kantoor werken. Uw rol verandert 
daardoor. Om medewerkers continue het Darwin 
platform te laten bezoeken, is het van belang om 
steeds weer nieuwe informatie te plaatsen. 

In uw eigen controle centrum kunt u met de editor 
eenvouding campagnes aanmaken en communi-
catie instellingen wijzigen, zoals bijvoorbeeld het 
verzenden van automatische berichten. 

De editor is snel en eenvoudig in gebruik. 
Doorlooptijd en wijzigingsverzoeken spelen niet 
in Darwin. Nieuwe informatie wordt direct aan 
medewerkers gepresenteerd.

Mercer werkt daarnaast met geselecteerde 
aanbieders die speciaal op Darwin toegesneden 
informatie hebben ontwikkeld. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan informatie over doorbeleggen in 
de pensioenregeling, digital health of een particu-
lier verzekeringspakket.

Indien gewenst kunnen wij u ook ondersteuning 
bieden bij op maat gemaakte communicatie.

HR
informatie

systeem

Werknemer

Communicatie Selecties

Werkgever

Benefit
Provider

Pay roll
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Het succes van uw Darwin platform is van-
zelfsprekend afhankelijk van de inhoud en de 
communicatie over dit platform. Mercer begrijpt 
uw behoeften en heeft diepgaande kennis van 
de lokale Nederlandse arbeidsvoorwaarden, 
wetgeving en verzekeringsmarkt. Met deze kennis 
bouwen wij voortdurend aan een verbeterde 
digitale beleving, zodat u en uw werknemers het 
maximale uit Darwin kunnen halen. 

Het is de combinatie van onze consultancy en de 
beproefde Darwin software die ons uniek maakt, 
in Nederland en wereldwijd.
 

Gemoedsrust voor u en uw werknemers
Darwin en haar hostingpartner hebben tal van 
beveiligingscertificaten en voldoen volledig aan 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
van de Europese Unie.

Het beste van twee werelden
Met Darwin kiest u voor een innovatieve 
en wendbare technologische oplossing.

© MERCER MARSH BENEFITS / DARWIN 6

Two market leaders have come together
…to Change Health & Benefits. For Good.
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Selfservice 
functionaliteiten

Krachtige rapportagemogelijkheden
Weten wat u uitgeeft aan arbeidsvoorwaarden 
en welke keuzes worden gemaakt door werkne-
mers? Met de rapportagefunctionaliteiten van 
Darwin kunt u een breed scala aan rapporten 
met managementinformatie bouwen en creëren, 
waardoor u een gedetailleerd en bruikbaar inzicht 
krijgt. 

Alles wat u moet weten binnen handbereik.
Het online leerplatform, Darwin Explorer, is een 
eenvoudige en tegelijkertijd uitgebreide handlei-
ding voor het beheren van arbeidsvoorwaarden in 
Darwin. Dit betekent dat u bij vragen niet hoeft te 
wachten op antwoorden - u hebt direct toegang 
tot alle informatie die u nodig heeft.
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Selecteer data met krachtige 
geïntegreerde interfaces

Met de interface mogelijkheden van Darwin kunt u gegevens van 
vrijwel elke externe bron weergeven. 

HR systemen HR documentenOpleiding en
ontwikkeling

Medewerker
selecties

Beloning en
erkening

Kortingen  
van derden
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Vergroot de betrokkenheid van uw 
werknemers met intuïtieve software.

De gebruikerservaring van Darwin is, in tegenstelling tot andere HR-software, gemodelleerd naar 
de apps en software die uw werknemers buiten hun werk gebruiken. Door het responsive ontwerp  
past de weergave zich aan naar de grootte van het beeldscherm.

Veelzijdig in design en branding
Het uiterlijk van Darwin kan worden aangepast 
aan uw merk, stijl en cultuur. Met deze flexibiliteit 
kunt u voldoen aan de unieke communicatie-
behoeften van uw organisatie. Laat zien wat 
uw Employee Value Proposition is en realiseer 
optimale betrokkenheid.

Laat zien waar u voor staat, altijd en overal
Darwin betrekt uw werknemers bij de bredere 
impact die uw organisatie heeft. U kunt initiatie-
ven ondersteunen en promoten rond diversiteit, 
milieu en hoe u in uw bedrijf investeert.

Een unieke gebruikerservaring voor iedere 
medewerker
Met Darwin kunt u werknemers een unieke 
gebruikerservaring bieden. Daarnaast kunt 
u door segmentatie verschillende groepen 
maatwerk content aanbieden.

In controle met de zelfbedieningseditor
De inhoud op uw Darwin platform houdt 
u relevant en up to date met  de slimme 
zelfbedieningseditor van Darwin.

Beheer
Risico’s

Beheer
Kosten

Automatiseer
Administratie

Toename
Betrokkenheid
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Darwin
ecosysteem
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Darwin biedt verschillende modules, waaronder uitkeringsregistratie, totale beloning, vergoeding  
en een reeks extra mogelijkheden. Hiermee kunt u het perfecte pakket van arbeidsvoorwaarden en 
beloningen samenstellen om uw bedrijfsdoelen te bereiken.

Darwin is een volledig schaalbaar, modulair 
beheerplatform voor uw arbeidsvoorwaarden, 
dat helpt bij het vergroten van medewerkers-
betrokkenheid.

Benefits registratie Analytics

Totale beloning inzichtelijk Gepersonaliseerd

Gemakkelijk declareren Onboarding

Communicatie Wereldwijde mobiliteit

Zelf benefits beheren Management informatie

• Wereldwijd schaalbare software op  
desktops, smartphones en tablets.

• 24 Releases per jaar
• Meer dan 2 miljoen gebruikers 
• Beschikbaar in meer dan 90 landen

• Vertaald in 36 talen
• Ondersteunt alle valuta’s
• € 160 miljoen geïnvesteerd in ontwikkeling
• Lokale ondersteuning door Mercer  

consultants
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