FUTURE
OF WORK.

Is jullie workforce
er klaar voor?

Bouwen aan een betrokken, productieve
en toekomstbestendige workforce.

UITDAGINGEN 2019

1. Hoe kunnen we talent werven,
Trends: Krappe arbeidsmarkt en de
behouden en benutten?
snel veranderende aard van werk.

2. Hoe kunnen we binnen HR de
kansen benutten die de digitale
revolutie biedt?
Trends: Digitale transformatie en
technologische revolutie.

3. Hoe kunnen we (potentiële) medewerkers
gezond en betrokken houden?
Trend: Ouder wordende
workforce.

4. Hoe maken we inzichtelijk
welke arbeidsvoorwaarden, inclusief
pensioen,
echt
waardevol
zijn?
Trend: Steeds grotere behoefte aan
flexibiliteit en autonomie van
werknemers.

Mercer helpt organisaties bij het creëren
en implementeren van een moderne en
toekomstgerichte workforce strategie,
waardoor ze kunnen blijven groeien.

ONZE AANPAK

1

Assess and Discover: Inzetten van cruciale HRdata en tools om de risico’s binnen de
workforce strategie inzichtelijk te maken.
Inzicht in betrokkenheid en
productiviteit workforce
Evaluatie van personeelsbeloningen
Evaluatie van het functiehuis

Evaluatie en benchmark
pensioenen en verzekeringen
Inzicht in ziekte en verzuim
Inzicht in workforce diversiteit

Behoeftes van huidige en toekomstige workforce in kaart brengen

2

Creëren van een concurrerende
Employee Value Proposition
Opzetten van een
duurzame talent strategie

Adviseren en bemiddelen
pensioen- en verzekeringsplan

Bepalen verzuimproces en -strategie
Opzetten van een robuust
diversiteitsbeleid

3

Evaluatie en benchmark
expat strategie

Toegang tot de meest recente
HR publicaties en informatie

Selectie en evaluatie van bedrijfslocatie

Consult and Create: Co-creatie
van duurzame workforce
strategieën en een overtuigende
Employee Value Proposition.

Administratie van arbeidsvoorwaarden
Advisering omtrent persoonlijke
arbeidsvoorwaarden en werkbeleving

Implement and Transform: Implementatie,
transformatie en communicatie van een
toekomstgerichte workforce strategie.
RESULTAAT

Innovatieve
data analyses

HR tools &
Technologieën

Ervaring
& Expertise

1. Continue inzicht in huidige en
toekomstige personeelsbehoeften.

4. Implementatie van digitale HR
tooling (Workday, Darwin).

2. Geoptimaliseerde strategie
voor het werven, benutten
en behouden van talent.

5. Geoptimaliseerd pensioen- en
verzekeringsplan.

3. Continue toegang tot kansen en
risico’s m.b.t. trends, industrie,
wetgeving en geografie.

6. Geoptimaliseerde duurzame
inzetbaarheid strategie.
7. Persoonlijk en flexibel
arbeidsvoorwaarden pakket.

Maximaal rendement op
personeelsinvesteringen voor
werknemer en werkgever.

