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ACHTERGROND…



Work Travel Convene coalition



UITKOMSTEN UIT HET 

ONDERZOEK



Uitkomsten uit het onderzoek- algemeen



HR:

Vraagstukken rondom 
inzetbaarheid, gezondheid/ 
vitaliteit en onderliggende 

(flexibele) arbeidsvoorwaarden 
in kaart brengen

Risicomanagement:

De (adequate) inrichting van 
de tweede lijn is nu juist 

belangrijk (RM, compliance, 
IT, HR) om weerbaar te zijn 
voor toekomstige events/ 

long tail risico’s zoals climate
change, cyber, etc. 

Crisismanagement: 

Goed voorbereid zijn op een 
crisis versterkt de 

weerbaarheid van de 
organisatie

Operationeel:

Bent u voldoende voorbereid 
op de risico’s vanuit 

operationeel perspectief belicht 
vanuit leveranciers, de 

medewerkers en het behouden 
van het klantvertrouwen (in de 

nieuwe setting).

IT:

Medewerkers werken meer 
vanuit huis en dat zal vaak niet 

veranderen. Is uw IT- beleid 
ook hierop toegerust (incl. 

risico beheersing)?



Dilemma’s voorbeelden

medewerkers

• Angst onder personeel voor besmettingen en veel agressie door klanten die regels niet naleven. 

• Veel ziekmeldingen

• Hoog verloop/ geen binding

continuïteit 

• Naleven social distance regels zeer uitdagend, gezien bedrijfsvoering, 

• Quarantaine regels die ertoe leiden dat hele teams uitvallen. 

• Vanuit juridisch perspectief veel discussie met leveranciers. 

• Vestigingen in buitenland: te maken met verschillende regels omtrent lockdown ook is het aanvragen van 
financiële ondersteuning per land een uitdaging.

overig

• Hoe om te gaan met vaccinaties? Moet je je als werkgever hiermee bemoeien? 

• Hoe lang social distancing? 

• Innovatie in versnelling gekomen (Amsterdam Arena) 

• Verhoogde werkdruk/stress medewerkers door slecht werk-prive balans

• Toename mentale klachten medewerkers (door digitalisering en maatregelen corona)





VRAAG: WAT HEB JIJ OVER JEZELF DE 

AFGELOPEN 12 MAANDEN GELEERD?



Uitkomsten uit het onderzoek HR-aspecten

• Planning medewerkers

• Beleid & Support

• Health & Safety

Aandacht voor:
Gezond gedrag aanmoedigen

Fysieke gezondheid beschermen

Duidelijkheid bieden en doelen stellen

Werken aan betrokkenheid bij het personeel

Ondersteuning van de mentale gezondheid

Aanpassingsvaardigheden bevorderen

Verantwoordelijkheid en controle delen

Financiële zekerheid ontwikkelen

Verwachtingen van het personeel begrijpen 
en managen

• Compensatie & Benefits

• Talent



DE WERELD POST COVID-19

NAVIGEREN NAAR HET NIEUWE BETER



Stelling: de komende jaren krijgen we nog te maken Covid-19, ondanks de 

vaccinaties 



Discussie 

Hoe heeft u zich voorbereid op de toekomst (post- Covid-19 periode)? 

Welke (long tail) risico’s voorziet u voor uw organisatie? 

Hoe heeft u uw organisatie voorbereid tegen het onbekende ‘black swan events’? 

Welke uitdagingen op het gebied van HR zijn door de pandemie naar voren gekomen? 

Hoe is de manier waarop u tegen uw organisatie kijkt veranderd sinds Covid-19? 

Hoe heeft u uw medewerkers voorbereid op de toekomst (post-Covid-19 periode)? 

Welke beleidsveranderingen heeft u doorgevoerd als gevolg van Covid-19? 



Empowering 

client's growth

Contactgegevens

Mr. Saida Nhass CIPP/E |  Managing Consultant

Aon Global Risk Consulting

m: +31 (0)6 20 42 36 91  

saida.nhass@aon.nl

Guillerm van der Lans |  Health & Human Capital Consultant

Health Solutions

m: +31 (0)6 53 48 97 50

guillerm.van.der.lans@aon.nl 

Rana Bidares  |  Health & Human Capital Consultant

Health Solutions

m: +31 (0)6 43 98 33 94 

rana.bidares@aon.nl 



VRAGEN?



Relevante links

Link naar whitepaper Aon en WTW:

https://www.aon.com/aon-wtw-combination 

Link naar WTC rapporten (2):

https://www.aon.com/helping-organizations-chart-course-to-the-new-better

https://www.aon.com/aon-wtw-combination/helping-clients-navigate-complex-world/index.html/
https://www.aon.com/helping-organizations-chart-course-to-the-new-better
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