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Stijgende inflatie, hoge huizenprijzen en energieprijzen die de pan uitrijzen; steeds meer mensen 
hebben zorgen over de huidige lastenverzwaringen. ‘Kan ik de gasrekening en de boodschappen nog 
betalen als het zo doorgaat?’ Geldzorgen zijn van grote invloed op uw medewerkers. Daarmee 
worden hun zorgen ook uw zorg. 

Met de Financiële Reflector helpt u uw medewerkers meer grip te krijgen op de financiële 
gezondheid.
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Financiële stress beïnvloedt
gezondheid, geluk en prestaties
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Financiële Reflector

Een voltijd-medewerker met een modaal inkomen die financiële 

problemen heeft, kost u al snel 13 duizend euro per jaar, 

bijvoorbeeld door het hogere ziekteverzuim en de emotionele, 

fysieke en sociale problemen die ermee gepaard gaan. Aandacht 

geven aan financiële gezondheid van uw medewerkers wordt dus 

steeds belangrijker. Wij zijn ervan overtuigd dat het bijdraagt aan 

de vitaliteit en veerkracht van het individu en daarmee mede 

bepalend is voor het succes van uw organisatie. Om werkgevers 

en haar medewerkers te helpen meer grip te krijgen op de 

financiële gezondheid hebben wij de Financiële Reflector 

ontwikkeld.

Wat is de Financiële Reflector?

De Financiële Reflector geeft medewerkers inzicht in welke mate 

zij financiële zekerheid en financiële vrijheid ervaren. Aan de 

hand van de uitkomsten kan de medewerker bepalen in welke 

richting hij/zij zich wil ontwikkelen en ontvangt de medewerker 

tips en tools om zelf aan de slag te gaan.

Waarom de Financiële Reflector?

De wereld verandert in een rap tempo. Mensen moeten steeds 

vaker én sneller beslissingen nemen die hun financiële situatie in 

het heden en in de toekomst beïnvloeden. Ook uw medewerkers 

hebben hiermee te maken. Het is daarom tijd om extra 

bewustwording te creëren rondom de financiële gezondheid van 

uw medewerkers. Enkele cijfers:

• 25% van de mensen ligt regelmatig waker vanwege hun 

financiële situatie.

• 35% van de huishoudens heeft (veel) moeite financieel rond te 

komen.

• 20% van de huishoudens heeft betalingsachterstanden.

• De gemiddelde schuld bedraagt EUR 38.000

• 62% van de werkgevers heeft te maken met personeel dat in 

financieel zwaar weer verkeert.

Het gevolg is dat deze mensen zich tijdens hun werk minder goed 

kunnen concentreren en 20% minder productief zijn. Financiële 

zorgen, zorgen bovendien voor een hoger ziekteverzuim.
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Hoe werkt de Financiële Reflector?

Fase 1 – Reflectie medewerker

Uw medewerkers beantwoorden 10 online vragen en ontvangen 

een terugkoppeling over de mate van financiële zekerheid en 

vrijheid. Ze ontvangen hierbij tips en krijgen inzichten om zelf 

mee aan de slag te gaan.

Fase 2 – Analyse werkgever

U ontvangt een dashboard op organisatieniveau van de 

uitkomsten. De anonieme en geaggregeerde data wordt 

gekoppeld en geanalyseerd om inzichten te achterhalen en 

risicogroepen binnen uw organisatie in kaart te brengen.

Fase 3 – Vervolgonderzoek medewerker

Medewerkers ontvangen een nieuwe vragenlijst waarmee 

achterhaald wordt of de juiste inzichten zijn opgedaan en welke 

doelen medewerkers zichzelf hebben gesteld, of ze hulp nodig 

hebben en hoe die hulp er uit moet zien.

Wat levert de Financiële Reflector u op?

De Financiële Reflector geeft u als werkgever een duidelijk beeld 

van hoe u medewerkers kunt helpen hun financiële gezondheid 

te verbeteren. Medewerkers die geen geldstress hebben, maar 

financiële vrijheid ervaren, zijn gemotiveerder en verzuimen 

minder. Op deze manier draagt u bij aan de continuïteit en het 

succes van uw organisatie.
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Privacywetgeving

Wanneer met data wordt gewerkt is het noodzakelijk om risico’s 

op het gebied van gegevensbescherming te kunnen beheersen 

en naleving van nieuwe wetgeving op het gebied van 

bescherming van persoonsgegevens te kunnen aantonen. 

Onze toezegging

Onze toezeggingen dat wij zorgvuldig met persoonsgegevens 
omgaan, hebben betrekking op de persoonsgegevens die wij van 
u verzamelen, verwerken en opslaan. Wij doen er met name alles 
aan om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens die aan ons 
worden toevertrouwd afdoende worden beveiligd en uitsluitend 
worden gebruikt op een manier die u in redelijkheid van ons mag 
verwachten. 

Hoe wij omgaan met de bescherming van persoonsgegevens 

Wij nemen de bescherming van gegevens uitermate serieus. Wij 
hebben veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van een kader om 
ervoor te zorgen dat onze kernproducten en -diensten voldoen 
aan de toepasselijke wetgeving en dat risico's op het gebied van 
gegevensbescherming doeltreffend worden beheerst.

Hoe wij uw gegevens verwerken

Wij houden rekening met de anonimiteit en privacy (conform 

AVG) van uw medewerkers. Alle gegevens worden 

geanonimiseerd verwerkt en teruggekoppeld. Bij het uitsturen 

van online survey’s wijzen wij uw medewerkers eveneens op ons 

AVG-beleid. Ons AVG-beleid maakt onderdeel uit van de 

samenwerkingsafspraken die wij met u maken met betrekking tot 

onze dienstverlening voor de Financiële Reflector
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Uw investering

Als vergoeding voor de Financiële Reflector en de door ons verrichte werkzaamheden brengen wij jaarlijks een vaste fee bij u in rekening. 

De hoogte van de jaarlijkse fee is afhankelijk van de grootte van uw organisatie

Aantal medewerkers Jaarlijkse fee exclusief btw

Tot 300 medewerkers EUR 1.250

Van 300 tot 500 medewerkers EUR 1.750

Van 500 tot 1.000 medewerkers EUR 2.250

Van 1.000 tot 2.500 medewerkers EUR 4.500

Vanaf 2.500 medewerkers EUR 6.500
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Vragen

Wij ondersteunen u graag bij het verhogen van de financiële 

gezondheid van uw medewerkers, want wij wensen iedereen een 

financieel gezond leven.

Rob Verhoef
Senior Cliënt Consultant

06 542 34 160

rob.verhoef@aon.com

Jacqueline Rosbergen
Senior Klantcoördinator

06 535 46 078

Jacqueline.rosbergen@aon.com

Over Aon

Aon is in the business of better decisiona.

Wij zorgen ervoor dat onze klanten beter

geïnformeerd en geadviseerd worden, om de 

levens van mensen over de hele wereld te 

beschermen en te verbeteren. Hiermee helpen

wij onze klanten bij het laten groeien van hun

organisate.

Dit doen wij met 2.400 collega’s in Nederland 

en in samenwerking met 50.000 collega’s in 

meer dan 120 landen.
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