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Nauwe samenwerking van riskmanagement- en HR-
teams beperkt de risico's voor mensen in verband met 
cyberveiligheid, beheer en fiduciaire aangelegenheden 
en de veranderende aard van het werk. 

Nu de wereld een voortdurende crisissituatie kent, 
nemen de mensgerelateerde risico's toe. De onrust 
van de geopolitieke spanning rond het conflict  
Rusland-Oekraïne, de pandemie die aanhoudt, 
toenemende milieu-, sociale en governanceaspecten 
(ESG) en bedrijven die nieuwe risico's zien met 
betrekking tot de toeleveringsketen en talent. 

Snel en alert reageren vereist een geïntegreerde en 
consistente aanpak van risicobeheer met het oog op 
de bescherming van werknemers. Dit alles verhoogt 
de druk om te kijken naar wat werkelijk van belang 
is, en zich niet alleen te richten op winst maar ook 
op mensen en doelstellingen. Op die manier kunnen 
bedrijven duurzame bedrijfsmodellen creëren.  

Risicomanagers, HR-managers en de c-suite moeten 
nauw samenwerken om bedreigingen te zien, te 
evalueren en op passende wijze het hoofd te bieden. 

Risicobeheer dat 
mensen, doel en 
winst omvat.
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People risk zijn de risico's die verband houden met hoe 
u uw belangrijkste bedrijfsmiddel verkrijgt, beheert, 
toerust, motiveert en behoudt, namelijk uw personeel. 
Dit omvat het halen van ESG-doelstellingen tot het 
beheren van bedrijfsplanning en het aantrekken van de 
juiste vaardigheden voor de toekomst.  

Het Mercer Marsh Benefits People Risk rapport 2022 
schetst vijf pijlers van people risks die organisaties 
in heel Nederland moeten aanpakken. Het verslag van 
dit jaar helpt de veerkracht van uw bedrijf te vergroten 
door het volgende vast te stellen:
• De grootste risico's ten aanzien van mensen voor 

organisaties
• De huidige belemmeringen voor risicobeperking 

en hoe die kunnen worden weggenomen
• Strategieën voor het beheer en de beperking 

van individuele risico's

We vroegen aan meer dan 100 risicomanagers  
en HR-professionals in Nederland welke categorieën 
volgens hen de grootste bedreiging voor het bedrijf 
vormen.

De vijf pijlers van People Risk
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Gezondheid 
en veiligheid
Bedrijfsrisico: 

80%  
van de Nederlandse 
risico- en HR-professionals 
zegt dat gezondheids- en 
veiligheidsrisico's voor 
werknemers, waaronder 
nieuwe pandemieën 
en uitputting van het 
personeelsbestand, een 
ernstig bedrijfsrisico zijn.

Implicatie: 
Hoewel zowel Risk als HR 
gezondheid en veiligheid 
als een groot risico zien, 
pakken ze dit niet 
samen op. HR richt zich op 
de inhoud van C&B, retentie 
en aanwerving. Risk richt zich 
op de "materiële" risico's. 
People risk zit daar meestal 
tussenin. Het is tijd om silo's 
af te breken en samen deze 
problemen aan te pakken.

Talentontwik-
keling
Bedrijfsrisico: 

70%  
van de Nederlandse 
organisaties beschouwt 
risico's in verband met 
de veranderende aard van 
werk en het aantrekken 
en vasthouden van talent, 
als een ernstig bedrijfsrisico.

Implicatie: organisaties 
moeten begrijpen wat 
belangrijk is voor hun huidige 
en toekomstige werknemers, 
en beleid invoeren om nieuwe 
manieren van werken te 
ondersteunen. Anders lopen 
ze het risico waardevolle 
vaardigheden te verliezen.

Bestuur 
en financiën
Bedrijfsrisico: belonings-, 
employee benefit- en 
pensioenregelingen beheren 
wordt steeds complexer 
en moeilijker, vooral 
naarmate de kosten stijgen. 

73%  
van de Nederlandse bedrijven 
zegt dat deze risicocategorie 
een ernstig bedrijfsrisico is.

Implicatie: bevorderen van 
best practice governance 
voor alle soorten 
beloningen om dure 
fouten en reputatieschade 
te voorkomen.

Versnelde 
digitalisering
Bedrijfsrisico: kwesties 
in verband met versnelde 
digitalisering, variërend 
van veroudering van 
vaardigheden en risico's 
voor cyberveiligheid en 
gegevensbescherming, 
worden door bijna 
driekwart gezien als een 
ernstig bedrijfsrisico  

3 op 
de 4  
(71%) van de organisaties 
in Nederland.

Implicatie: voordelen 
bieden aan mensen met 
vaardigheden die klaar 
zijn voor de toekomst, 
misschien in functies 
die nu nog niet bestaan.

Milieu  
& sociaal
Bedrijfsrisico: 

72%  
van de organisaties in 
Nederland zegt dat milieu- en 
sociale risico's, zoals de druk 
om diversiteit, gelijkheid 
en inclusie te verbeteren 
en onze voorbereiding op de 
klimaatverandering, nu een 
ernstig bedrijfsrisico zijn. 

Implicatie: definieer 
bedrijfswaarden en 
-doelstellingen rond ESG, 
en gebruik ze om huidige 
voordelen, investeringen 
en arbeidsomstandigheden 
te beoordelen.
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Wij vroegen de respondenten welke 
people risk het grootst waren in termen 
van waarschijnlijkheid of potentiële 
ernst van de gevolgen.

De top vijf van bedreigingen volgens 
HR- en risicomanagers in Nederland:

Dieper ingaan op menselijke risico's - 
de top vijf van risico's in Nederland

Risicocategorieën

Risico's worden gerangschikt volgens 
risicoscore; het product van de 
waarschijnlijkheids- en de impactscore.

Bestuur en financiën

Versnelde digitalisering

Milieu & sociaal

Gezondheid en veiligheid

Talentontwikkeling

Wereld-
ranglijst

1

2

3

4

5

Algemeen

Cyberveiligheid en privacy 
van gegevens

Pandemieën en andere 
besmettelijke ziekten

Rampspoed 
in persoonlijke levens

Administratie 
en fiduciaire diensten

Veranderende aard  
van het werk

Nederland

Opvolging  
en werknemers die een 
sleutelpositie innemen

Rampspoed 
in persoonlijke levens

Administratie  
en fiduciaire diensten

Veranderende aard  
van het werk

Cyberveiligheid  
en privacy van gegevens
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Veranderende aard van  
het werk
De pandemie heeft de verandering van de aard van het 
werk versneld, waardoor de nadruk is komen te liggen 
op hybride werken, gig-workers, de invoering van 
technologie en een groei-mindset. Werknemers 
verwachten nu flexibele werkmodellen en technologie 
en leidinggevenden die deze benaderingen 
ondersteunen. Wie deze verschuivingen niet goed 
begeleidt, kan te maken krijgen met ontevreden 
personeel en verouderde bedrijfsstructuren. 

Uit de gegevens blijkt dat slechts 67% van de 
Nederlandse bedrijven momenteel de risico's in verband 
met de veranderende aard van het werk aanpakt, 
in vergelijking met 70% van de overige Europese 
bedrijven. Mogelijk geldt hier het feit dat 48% van de 
Nederlandse bedrijven reeds beschikt over strategieën 
om de veranderende aard van het werk te beheren, 
vergeleken met 40% van de overige Europese bedrijven. 
Ook verwacht 45% van de Nederlandse respondenten 
investeringen op korte termijn om de veranderende 
aard van het werk in goede banen te leiden. 

Rampspoed in persoonlijke 
levens 
Rampspoed in persoonlijke levens, zoals ziekenhuisop-
name, invaliditeit ten gevolge van een ongeval of 
het overlijden van een partner, werd in Nederland 
aangemerkt als het grootste risico voor de mensen 
in het algemeen. 

Werkgevers moeten zich proactief opstellen ten aanzien 
van toekomstige crises, onder meer als gevolg van 
klimaatverandering, inflatie/rentestijging, pandemieën, 
recessie of oorlog, en nagaan welke nieuwe en 
bestaande voordelen werknemers hierbij kunnen 
steunen.

Zorgwekkend is dat slechts 59% van de Nederlandse 
bedrijven zegt momenteel risico's in verband met 
rampspoed in persoonlijke levens te beheren, 
vergeleken met 68% wereldwijd en 64% in heel Europa. 
Bovendien zei slechts 67% dat zij momenteel duidelijke 
taken en verantwoordelijkheden hebben, wat opnieuw 
veel minder is dan bij werkgevers wereldwijd (73%). 
Dit kan gedeeltelijk worden verklaard door het feit dat 
Nederland een uitgebreid sociaal vangnet en steun 
van de overheid heeft. Daarom zijn werkgevers minder 
geneigd tot een pro-actieve aanpak. In tijden van crisis 
en de strijd om schaarse talent, kunnen werkgevers zich 
onderscheiden door werknemers gepersonaliseerde 
voordelen aan te bieden.
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De administratieve en fiduciaire lasten voor Nederlandse 
bedrijven worden groter naarmate de complexiteit van 
de organisatie toeneemt. Onvermogen om 
uitkeringsprogramma's voor werknemers of 
beleggingsfondsen nauwkeurig en eerlijk te beheren, 
in overeenstemming met de beloften die ten gunste van 
de deelnemers aan de regelingen zijn gedaan, leidt tot 
kostbare fouten en niet-nagekomen verplichtingen. 

Werkgevers worstelen met verschillende financiële 
risico's van pensioenen, waaronder uitdagingen op het 
gebied van beleggingen, inflatie en levensverwachting. 

Gebrek aan betrokkenheid van een financier bij een 
pensioenplan kan leiden tot consequenties op het 
gebied van regelgeving, een financiële strop en 
onvoldoende pensioensparen voor werknemers. 

Het beperken van deze risico's is van cruciaal belang 
voor zowel risk- en HR-managers. Nederlandse 
werkgevers geven aan dat zij op dit gebied achterlopen 
op de mondiale normen. Slechts 58% beheert 
momenteel het administratie- en het fiduciair risico, 
vergeleken met 72% van de werkgevers wereldwijd 
en 70% in Europa. Slechts 64% van de bedrijven 

in Nederland heeft momenteel een duidelijke aanpak 
en verantwoordelijkheden voor het beheer van dit risico. 
Aangezien de digitaliseringsgraad in Nederland hoog is, 
zijn er veel mogelijkheden om digitale oplossingen te 
creëren wanneer risk- en HR-managers samenwerken. 
Werkgevers kunnen gebruik maken van onlineplatforms 
om risico's beter te beheren, kosten te beheersen 
en de administratie van uitkeringen te stroomlijnen.

Administratie en fiduciaire diensten

People risk: Prioriteiten stellen en risico's voor de veerkracht van personeel 
en bedrijf beheren
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Cyberveiligheid en privacy 
van gegevens 
Een ander belangrijk risico voor Nederlandse bedrijven 
is cyberbeveiliging. De steeds geraffineerdere en 
frequentere cybercriminaliteit plaatst deze dreiging 
hoger op de agenda van de C-suite. Inbreuken als gevolg 
van tekortschietend leveranciers- en personeelsbeheer 
leiden tot ernstige bedrijfsonderbreking en merkschade. 
Zowel bij consumenten als overheden groeit de vrees 
voor de privacy van gegevens. 

Het is zorgwekkend dat 69% van de werkgevers 
in Nederland zegt dit risico momenteel te beheersen, 
maar dat slechts 38% een doeltreffend beleid heeft 
met controles en ondersteunende systemen op het 
gebied van cyberbeveiliging.

Opvolging en werknemers die 
een sleutelpositie innemen
Risico's in verband met opvolging en werknemers 
met een sleutelpositie stonden in de top vijf van 
bedreigingen voor bedrijven in Nederland, hoewel ze 
wereldwijd niet op de lijst voorkomen. Een mogelijke 
verklaring voor dit verschil is dat de Nederlandse 
arbeidsmarkt concurrerend is en een relatief kleine 
talentenpool heeft, ongeacht het soort baan en het 
niveau. Als risico's aangaande opvolging niet worden 
beheerd, worden bedrijven sterk afhankelijk van 
werknemers met sleutelposities, wat tot ernstige 
onderbreking kan leiden. 

Veel organisaties richten zich op het aantrekken, 
vasthouden en binden van talent. Onvermogen om 
talent binnen te halen en werknemers een aantrekkelijk 
voorstel en groeimogelijkheden te bieden, leidt tot 
ongemotiveerde werknemers en het verlies van 
belangrijke talenten. 

Werknemers zoeken een duidelijk loopbaantraject; 
succesvolle opvolgingsplannen overbruggen de 
vaardigheidskloven met de huidige werknemers, 
zodat er plaats is voor de volgende generatie 
leidinggevenden.
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Belemmeringen voor het beperken 
van people risk in Nederland

Als het gaat om het beperken van people 
risk, krijgen bedrijven te maken met 
verschillende obstakels:

Het ontbreken van volwaardige middelen 
om bedreigingen aan te pakken en te 
beheersen was de grootste belemmering 
voor bedrijven om talentontwikkeling en 
bestuurlijke en financiële risico's aan te 
pakken, en stond in de top drie van 
uitdagingen voor het beheer van 
gezondheids- en veiligheidsrisico's.

Organisatorische complexiteit
(met inbegrip van silo's of verwarrende 
verantwoordelijkheden) werd aangemerkt 
als een van de grootste belemmeringen bij 
de aanpak van vijf van de risicopijlers.

Druk op korte termijn van investeerders
was de belangrijkste belemmering voor 
Nederlandse bedrijven om gezondheids- en 
veiligheidsproblemen aan te pakken.

Juridische, arbeids- en fiscale implicaties
is de nummer één uitdaging voor bedrijven 
in Nederland die de risico's van versnelde 
digitalisering willen beheersen. 

Gebrek aan visie, strategie en 
betrokkenheid van de bedrijfsleiding
werd genoemd als de grootste belemmering 
voor het aanpakken van risico's als gevolg 
van milieu- en sociale risico's.
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digitalisering
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heden om 
persoonlijk 
gedrag te 
veranderen

Organisatorische 
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betrokkenheid 
van het hogere 
leiderschap



People risk: Prioriteiten stellen en risico's voor de veerkracht van personeel 
en bedrijf beheren

10

Bestedingsplannen voor risicobeheersing
Verwachte investering in risicobeheersing door Nederlandse organisaties:

Pandemieën en andere 
besmettelijke ziekten

Rampspoed in 
persoonlijke levens

Gezondheid en welzijn 
van werknemers

Cyberveiligheid en 
privacy van gegevens

Administratie en 
fiduciaire diensten

51%57% 50%56% 49%



Drie dingen die u in elk geval 
moet doen ...

De kloof dichten van het beheer van people risks 
door risico- en verzekeringsmanagers zich ook te 
laten bezighouden met people risks in plaats van 
alleen met materiële risico's. Richt je op risico- en 
financieringscomponenten en werk samen met HR aan 
vergoeding en voordelen.

Gezien de unieke people risks waarmee Nederland wordt 
geconfronteerd, moeten we drie prioriteiten stellen:

Ondersteun werknemers tijdens ingrijpende 
persoonlijke gebeurtenissen door gevarieerde en 
waardevolle steun te bieden. Bewust programma's 
ontwerpen om tegemoet te komen aan de 
behoeften van alle werknemers inzake gezondheid, 
risicobescherming en welzijn, en werkgevers in staat 
stellen de kosten te beheersen en de risico's voor 
de mensen te verminderen. 

Krijg inzicht in welke vaardigheden u strategisch 
gezien nodig hebt, evalueer de vaardigheden die 
mensen hebben en maak samen een plan om ze te 
ontwikkelen. Tijdens de pandemie hebben we gezien 
hoe snel mensen kunnen leren en zich aanpassen.

Het komende jaar wordt moeilijk en 
peope risks moeten op operationeel 
niveau worden beheerd. Wij helpen uw 
bedrijf om op risico's te anticiperen en 
werken samen om ze te beperken. Zo 
hopen wij u op voorsprong te zetten, 
zodat uw bedrijf kan floreren. Uw 
mensen zijn uw belangrijkste bezit. 
Door de bovengenoemde risico's aan te 
pakken en te investeren in gezondheid 
en welzijn bouwt u vertrouwen op en 
een tevreden, betrokken en productief 
personeelsbestand.  

1

3

2

Risicobeheer 
evolueren om people 
risks aan te pakken

People risk: Prioriteiten stellen en risico's voor de veerkracht van personeel 
en bedrijf beheren
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Wilt u de risico's voor 
mensen in uw organisatie 
verminderen?

Download het volledige rapport 
voor meer inzichten in het beheren van 
people risk: People risk: Prioriteiten 
stellen en risico's voor de veerkracht 
van personeel en bedrijf beheren

Om meer inzicht te krijgen in 
de risico's voor uw organisatie en 
deze risico's te bespreken met een 
van onze consultants gaat u naar 
mrshnl.co/people-risk of scant 
u de QR-code.

People risk: Prioriteiten stellen en risico's voor de veerkracht van personeel 
en bedrijf beheren
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Zuid-Afrika  105

Saoedi-Arabië 103
UAE  108

Frankrijk 105
Italië 105
Portugal 108
Spanje 105
Turkije 95

Nederland 108

VK 108

Canada 107
VS 107

Brazilië 105
Mexico 103

Chili 88
Colombia 107
Peru 90

Australië   106
Nieuw-Zeeland  105

India 107

China 104
Hong Kong 100
Maleisië 105
Filippijnen 105
Singapore 105

Onderzoeksmethodologie:

We hebben 2.594 risk- 
en HR-professionals in 
25 landen geënquêteerd, 
verspreid over Azië, Europa, 
Latijns-Amerika, het 
Midden-Oosten en Afrika, 
Noord-Amerika, de Pacific 
en het Verenigd Koninkrijk. 
Het in kaart brengen van 
de houding ten opzichte 
van de grootste risico's 
waarmee organisaties 
worden geconfronteerd 
en de uitdaging om deze 
risico's te beperken.
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw Mercer 
Marsh Benefits-vestiging.

Mercer Marsh Benefits biedt een ruime keuze aan oplossingen 
om u te helpen uw personeelsrisico's te beheren, waaronder:

-  Brokerage van de belangrijkste employee benefits, emigratie- en 
speciale risico's, zoals ongevallen tijdens zakenreizen.

-  Advies en ondersteuning op het gebied van gezondheid en 
welzijn, communicatie met deelnemers en financiering van 
pensioenregelingen.

-  Digitale oplossingen om leden te betrekken bij hun gezondheid 
en voordelen.

Over Mercer Marsh Benefits™ 
Mercer Marsh Benefits (MMB) is ontstaan door het samenvoegen tot één 
uniek bedrijf van een van 's werelds meest gerespecteerde adviesbureaus, 
de wereldleider in advies op het gebied van personeelsrisico's en de 
koploper in revolutionaire technologie. Samen hebben zij vorm gegeven 
aan enkele van 's werelds meest populaire employee benefits-systemen 
voor kleine bedrijven, groeiende ondernemingen en wereldwijd opererende 
bedrijven. MMB heeft 7.000 werknemers in 73 landen, en bedient klanten 
in meer dan 150 landen. Wij brengen lokale expertise en werken 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 81.000 collega's van de onderneming 
adviseren klanten in 130 landen. Met een jaarlijkse omzet van meer dan 
$ 20 miljard begeleidt Marsh McLennan, via zijn marktleidende bedrijven, 
klanten op hun weg in onze steeds dynamischer en complexere wereld.


