
Flexibel belonen via 
employee benefits
Secundaire arbeidsvoorwaarden vormen een 
uitgelezen kans om het welzijn en de betrokkenheid 
van medewerkers te vergroten. Hoe zorg je ervoor dat 
het loont?



Introductie

Steeds meer werkgevers kiezen voor flexibel belonen via 
benefits: ze laten medewerkers zelf meebeslissen over hun 
secundaire arbeidsvoorwaarden. Zij ontvangen zo de 
benefits die het best bij hun persoonlijke situatie en 
interesses passen, en kunnen deze bovendien wijzigen als er 
iets in hun leven verandert.


Werk is voor mensen veel meer dan alleen een bron van inkomsten. Het 

is ook een manier om zich professioneel en persoonlijk te ontwikkelen, 

om ergens voldoening uit te halen, en om deel uit te maken van een 

community. Ondertussen leiden ontwikkelingen als de digitalisering, 

globalisering en het hybride werken tot een hogere werkdruk en 

toenemende kans op psychosociale klachten. 



Houd medewerkers gezond en betrokken door ze flexibel en persoonlijk 

te belonen via relevante secundaire arbeidsvoorwaarden. Flexibele 

benefits zijn een laagdrempelige manier om hun welzijn en welbevinden 

te verbeteren, en om hun binding met het bedrijf te vergroten. In deze 

whitepaper lees je waarom én hoe je dit effectief toepast in je eigen 

organisatie.




Benefits aanbieden was nog 
nooit zo persoonlijk
One size does not fit all

Organisaties zijn zo divers als de medewerkers die er deel van uitmaken. 
Denk aan onderlinge verschillen in leeftijd, gezinssituatie en persoonlijke 
interesses, maar ook aan woonplaats. Door de opkomst van het hybride 
werken wonen medewerkers niet meer altijd in de directe omgeving van 
hun werk. En heeft dus niet iedereen iets aan een sportabonnement of 
leenfiets in die stad. 



Waarom zou je medewerkers over één kam scheren en iedereen 
hetzelfde pakket arbeidsvoorwaarden bieden? Terwijl er ook een 
aantrekkelijk en betaalbaar alternatief is? 


Gepersonaliseerde benefits

Werkenden hebben steeds meer aandacht gekregen voor secundaire 
arbeidsvoorwaarden. Voor 60% van de mensen bepalen de secundaire 
arbeidsvoorwaarden zelfs in aanzienlijke mate of zij een baan aannemen 
(Glassdoor, 2015). Op de huidige krappe arbeidsmarkt winnen de 
werkgevers die het aanbod personaliseren naar individuele wensen. Met 
andere woorden: medewerkers en nieuw talent verwachten benefits die 
aansluiten bij hun persoonlijke situatie en interesses. De ene wil 
misschien een sportabonnement om fit en vitaal te blijven, een ander wil 
juist liever een leasefiets of ondersteuning in de vorm van kinderopvang. 

60%
van de mensen bepalen de secundaire 
arbeidsvoorwaarden zelfs in aanzienlijke mate of 
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Wat flexibel belonen via 
benefits de organisatie kan 
opleveren
Flexibele benefits die aansluiten bij hun persoonlijke behoeften dragen 
bij aan gelukkige, gezonde en betrokken medewerkers. En dat brengt 
voor de organisatie tal van voordelen met zich mee.

De werkprestaties en productiviteit verbeteren

Wie investeert in het welzijn en welbevinden van medewerkers, zal hun 
productiviteit en werkprestaties daadwerkelijk zien verbeteren. Dat blijkt 
uit een meta-analyse door World Economic Forum van 339 studies uit de 
koker van onderzoeks- en adviesbureau Gallup, dat al meer dan 20 jaar 
data verzamelt over de relatie tussen welzijn van medewerkers en hun 
werkprestaties. 



Medewerkers kunnen meer aan

17% van alle medewerkers (1,3 miljoen Nederlanders) kampt met burn-
outklachten. Dit leidde in 2019 tot 11 miljoen verzuimdagen (TNO/CBS). Het 
mag duidelijk zijn: chronisch gestreste medewerkers zijn niet alleen 
nadelig voor de sfeer op de werkvloer, maar ook voor de productiviteit. 

De werkdruk kan niet altijd omlaag, en al helemaal niet bij een groeiend 
bedrijf, maar geen enkele werkgever wil dat medewerkers of de 
buitenwacht denken: bij dit bedrijf werkt iedereen zich het schompes 
zonder dat er iets tegenover staat. Bevorder liever de vitaliteit en het 
welbevinden van medewerkers, zodat ze ook tijdens piekperioden 
energiek en met plezier aan het werk gaan.
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Er ontstaat een prettige, open werksfeer

Door medewerkers flexibel en persoonlijk te belonen, geef je ze het 
gevoel dat hun behoeften ertoe doen. En dat de werkgever oog heeft 
voor hun welzijn en geluk, niet alleen op het werk maar ook in hun 
privéleven. Dit is vanzelfsprekend goed voor de onderlinge sfeer en hun 
betrokkenheid bij het bedrijf. Doe je het goed, dan worden medewerkers 
echte ambassadeurs van je merk.



Je onderscheidt je van concurrenten op de arbeidsmarkt

Een organisatie die rekening houdt met persoonlijke behoeften en 
wensen, die medewerkers vrijlaat om hun secundaire 
arbeidsvoorwaarden naar eigen behoeven in te vullen. Dat valt op, zeker 
in een krappe arbeidsmarkt en bij nieuw talent voor wie een goed salaris 
allang niet meer het enige criterium is om voor een bepaalde werkgever 
kiezen. 

Organisaties die benefits inzetten als HR-tool zeggen dat ze betere 
resultaten boeken (58% vs. 34%) en succesvoller zijn in het aantrekken 
van talent (19% vs. 8%). Ze hebben bovendien meer succes met het 
behouden van medewerkers (28% vs. 11%). Dit blijkt uit een jaarlijkse 
survey van de Amerikaanse Society of Human Resource Management 
(SHRM, 2020).



Minder kosten voor de organisatie én samenleving 

De gerenommeerde organisatiepsycholoog Jeffrey Pfeffer van Stanford 
Business University trok uit een groot aantal studies de conclusie dat 
werkgevers die initiatieven opzetten die het welzijn van medewerkers 
bevorderen, kosten “reduceren voor medische uitgaven, absenteïsme, 
werknemersverzekeringen en productiviteitsverlies van werknemers die 
wel fysiek aanwezig zijn ‘maar niet echt’ op het werk”. Ze verminderen 
daarmee bovendien de kosten voor de samenleving doordat minder 
mensen gezondheidsproblemen hebben. (Dying for a Paycheck, 
HarperCollins 2018). 
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Passende secundaire arbeidsvoorwaarden dragen bij aan het welzijn en 
de gezondheid van mensen. Ze ervaren daarnaast meer grip op hun 
leven en kunnen werktaken beter combineren met eventuele zorgtaken 
en een privéleven. Hierdoor nemen hun tevredenheid en betrokkenheid 
bij het bedrijf toe. Het team zal beter functioneren, met een hogere 
productiviteit, betere werkprestaties en meer initiatief tot innovatie. 
Indirect draagt het er ook aan bij dat mensen minder snel uitvallen door 
psychosociale of fysieke klachten, waardoor de verzuimkosten en de 
kosten voor de gezondheidszorg beperkt blijven. 



Hoe maak je flexibel belonen 
via benefits effectief?

1. Inventariseer individuele behoeften


Inventariseer door middel van een survey of gesprekken aan welke 

benefits medewerkers behoefte hebben. Je zult zien dat de gegeven 

antwoorden verschillen naargelang hun leeftijd, woonplaats, 

thuissituatie en interesses. Kom zo veel mogelijk tegemoet aan de 

wensen door een divers aanbod secundaire arbeidsvoorwaarden 

samen te stellen. Je kunt niet iedereen tevredenstellen, maar met deze 

persoonlijke aanpak kom je een heel eind. Medewerkers voelen zich 

gehoord en hebben het gevoel dat hun behoeften ertoe doen.



2. Welzijn is méér dan fitness alleen 


Denk bij benefits niet aan een sportabonnement of vitaliteitstraining 

alleen. Welzijn betekent meer dan je fysiek fit en vitaal voelen. Bied als 

secundaire arbeidsvoorwaarde coachingsessies waarin medewerkers 

leren om beter met stress en tegenslag om te gaan. Ondersteun ze met 

een maaltijdboxenabonnement of schoonmaakservice voor een betere 

werk-privébalans. Of ga thuiswerkklachten tegen door middel van een 

tegoed voor een ergonomisch bureau en dito stoel. 


Zorg er daarnaast voor dat medewerkers financieel goed in hun vel 

zitten. Het ontbreken van een oudedagsvoorziening of financiële buffer 

kan veel spanning opleveren, zelfs zo erg dat het mensen beperkt in hun 

dagelijkse bezigheden. Via benefits zoals financieel advies en 

pensioenplan kunnen medewerkers hun huishoudboekje verbeteren en 

meer grip ervaren op hun toekomst. 



3. Verzamel alle benefits op een plek

Het is onmogelijk om voor iedere medewerker aparte benefits te regelen. 
En zelfs al slaag je erin om een divers pakket benefits samen te stellen 
dat aansluit bij de behoeften van het team, dan ben je er nog niet. De 
administratieve afhandeling en de registratie en afmelding bij 
verschillende aanbieders kost veel tijd en papierwerk. 



Laat dit liever aan YourCampus over: wij brengen een breed pakket 
benefits samen in een gebruiksvriendelijke app én ontzorgen de 
organisatie op de administratieve afhandeling. Je ontvangt een keer per 
maand een factuur, wij zorgen voor de rest.  



Neem contact met ons op en ontdek de mogelijkheden.



4. Laat medewerkers zelf kiezen

Medewerkers willen zelf beslissen wanneer ze van bepaalde benefits 
gebruikmaken. Ze willen een zekere mate van controle en zelfregie, zowel 
thuis als op het werk. Als werkgever ga je hier maar beter in mee. 
Enerzijds laat je als organisatie zien dat je vitaliteit, gezondheid en 
persoonlijke ontwikkeling belangrijk vindt, anderzijds geef je 
medewerkers de kans om hierin keuzes te maken die voor hen goed 
werken. Je doet zo dus eigenlijk aan nudging: je creëert een stimulerende 
fysieke omgeving en geeft medewerkers daarmee een subtiel duwtje in 
de juiste richting. Daarvan profiteren jullie uiteindelijk allebei.



5. Bepaal de budgetten 

Bepaal uit welke bronnen je budget wilt samenstellen, zoals 
vakantiegeld, bovenwettelijk verlof, een bonus, dertiende maand of een 
gedeelte van het brutoloon. Wat wil je dat de medewerker met het 
budget kan doen? Hoe wil je zijn of haar welzijn en welbevinden 
stimuleren? Denk aan een pensioenplan, een budget voor professionele 
en/of persoonlijke ontwikkeling, een leasefiets of juist de aankoop van 
extra verlofdagen. 



In 2021 is de ‘vrije ruimte’ 3% van de 
totale loonsom tot €400.000

3%

Wees ook hierin flexibel: leg het budget per medewerker vast, maar laat 
de invulling aan henzelf over. Voorzie ze van een vast maand- of 
jaarbudget, waarmee ze zelf hun benefits ‘kopen’.




6. Behaal fiscaal voordeel

Met de werkkostenregeling (WKR) kunnen werkgevers hun werknemers 
tot een bepaald bedrag belonen met onbelaste vergoedingen. Denk aan 
een yoga-abonnement, fiets van de zaak of zelfs kinderopvang. Normaal 
moet je dit soort secundaire arbeidsvoorwaarden bij de fiscus als loon 
opgeven. Maar dankzij de WKR kun je ze tot een bepaald bedrag 
onbelast verstrekken door ze aan te wijzen als eindheffingsloon. 
Bovendien zijn er veel vrijstellingen: zaken die je onbelast mag 
verstrekken zonder dat het ten koste gaat van de vrije ruimte. Hierdoor is 
het fiscaal heel aantrekkelijk om medewerkers persoonlijk en flexibel te 
belonen via secundaire arbeidsvoorwaarden. 



In 2021 is de ‘vrije ruimte’ 3% van de totale loonsom tot €400.000. Voor de 
loonsom boven €400.000 geldt 1,18%. Dit was een tijdelijke verhoging in 
verband met de coronacrisis. Met ingang van 1 januari 2022 wordt de 
vrije ruimte weer 1,7% over de eerste €400.000 van het fiscale loon. 
Daarboven blijft het percentage 1,18%. Dit bedrag is jouw budget voor de 
vergoedingen (in geld of natura) aan medewerkers. 



Eerder schreven we al over de werkkostenregeling en wat deze precies 
inhoudt. 




7. Neem medewerkers mee in je verhaal

Informeer je team over de mogelijkheden van het gloednieuwe flexibele 
beloningsmodel. Hierdoor voorkom je dat er niet of te weinig gebruik van 
wordt gemaakt. Hetzelfde geldt voor communicatie over de 
aangeboden benefits. Met achtergrondinfo en gerichte tips kun je 
medewerkers stimuleren om serieuzer met hun gezondheid, persoonlijke 
ontwikkeling of financiën aan de slag te gaan. 



Dit wordt een stuk makkelijker als je alle benefits en communicatie 
centraliseert op een benefits engagement platform. Kies hierbij voor een 
mobiele app, zodat medewerkers (ook degenen zonder computer) er 
altijd en overal gebruik van kunnen maken. Zowel op het werk als thuis. In 
deze app krijgen ze inzicht in het toegewezen budget en het aanbod 
benefits, en kunnen ze eenvoudig een weloverwogen keuze maken. 


Financial 



Insurance  

Pension  

Advice

Lifestyle



Food  

Home  

Family

Health



Sports/Physical  

Mental Health  

Nutrition  

Remote office



Workplace

 equipment 


Coworking spaces

Personal/Fun



Fashion  

Travel  

Entertainment

L&D



Courses



Personal development  

Coaching

Mobility



Shared mobility  

Lease a bike  



Over yourcampus
YourCampus is een Amsterdamse hr-tech startup opgericht in 
voorjaar 2021 door Florian Gendrault (CEO), Ruben van den 
Boogaard (Head of Product), Sven Cune (COO), George 
Visniuc (CTO) en Adil Bougamza (technical co-founder). Zij zijn 
op een missie om employee benefits toegankelijker te maken 
voor het mkb en scale-ups, via een innovatief platform 
waarmee ze medewerkers persoonlijk en op maat kunnen 
belonen via secundaire arbeidsvoorwaarden.


Download de app

Coolblue
Alles voor een glimlach.

WorkCreated by

Coolblue

-20%

-80%

Control your own 

learning.
Studytube is the most complete 
learning...

Classpass

Control your own 

learning.
Studytube is the most complete 
learning...

Hellofresh

Benefits Perks

Coolblue
Alles voor een glimlach.

WorkCreated by

Coolblue

-20%

Free to spend
This budget can be used 
on all benefits. 

€ 120.50
Left to spend

€ 60.00
Monthly

Free to spend Health Remote work Finance

Benefits Perks

Remote workThis budget can be used 
on all benefits. 

€ 80.00
Left to spend

€ 150.00
Monthly


