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Medezeggenschap werknemers als uw
bedrijf geen OR heeft

Willis Towers Watson

Kleine ondernemingen in Nederland (met minder dan 50
werknemers) hebben doorgaans geen Ondernemingsraad
(OR). Dat betekent echter niet dat u als werkgever alle
beslissingen over de pensioenregeling zonder overleg kunt
nemen. Per 1 januari 2019 zijn de rechten van werknemers
zelfs uitgebreid.
Lees verder

Events

Gewijzigde pensioencommunicatie – hoe
voorkomt u misverstanden?
Vanaf 2019 krijgen uw werknemers te maken met een
nieuwe manier van communiceren over pensioenuitkomsten.
Dit geldt voor alle pensioenregelingen ongeacht het type
regeling of het type uitvoerder. De pensioenuitvoerder zal
hier de belangrijkste rol in vervullen, maar ook de werkgever
kan een bijdrage leveren.
Lees verder

Zo creërt u een aansprekende Total
Rewards-ervaring voor uw werknemers
70% van de werknemers wil als 'klanten op de werkvloer'
behandeld worden en verwacht dat hun werkgever hun
behoeften net zo goed begrijpt als die van hun externe
klanten.
Lees verder

Lees meer op
willistowerswatson.nl

2019 European Total
Rewards Summit:
Modernising the Total
Rewards Experience
Hilton Hotel, Amsterdam
Tuesday 14 - Wednesday 15
May 2019
Real stories. Intelligent
solutions. Fresh
perspectives.
Join us in Amsterdam to set
the stage for modern Total
Rewards. Registreer

Grip Op Regelingen
Sociale Zekerheid
Wenst u meer inzicht en
controle op het gebied van
sociale verzekeringen zodat
u deze optimaal kunt
benutten? De Willis Towers
Watson SV Monitor helpt u
hierbij.

Lees verder

Gewijzigd beleid Belastingdienst bij
ontslagvergoeding en strafheffing (RVU)
De Belastingdienst heeft het beleid bij vertrekregelingen in
relatie tot het begrip regeling voor vervroegde uittreding
(RVU), geherformuleerd in de fiscale handreiking "Regeling
voor vervroegde uittreding". Dit heeft gevolgen voor
werkgevers.
Lees verder

Minister Koolmees treft voorbereidingen
voor aanpassingen pensioenstelsel
Vrijdag 1 februari heeft minister Koolmees de kamer per brief
geïnformeerd over de toekomst van het pensioenstelsel. In
de brief noemt de minister acties die moeten bijdragen aan
een toekomstbestendiger pensioenstelsel, deze geven goed
zicht op de inhoudelijke contouren van een nieuw
pensioenstelsel. In dit artikel gaan we in op alle tien door het
kabinet genoemde acties, waarvan een aantal met name
relevant is voor werkgevers met pensioenfondsen.
Lees verder

hierbij.
Bekijk de video

Willis Towers Watson
Academy
Een overzicht van alle
opleidingen die wij bieden
voor werkgevers (HR en
finance) en
ondernemingsraden.
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Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW) is a leading global advisory, broking and solutions company that
helps clients around the world turn risk into a path for growth. With roots dating to 1828, Willis Towers
Watson has over 40,000 employees serving more than 140 countries. We design and deliver solutions that
manage risk, optimize benefits, cultivate talent, and expand the power of capital to protect and strengthen
institutions and individuals. Our unique perspective allows us to see the critical intersections between talent,
assets and ideas — the dynamic formula that drives business performance. Together, we unlock potential.
Learn more at willistowerswatson.com.

Follow us on social media

Company Address
51 Lime Street, London, EC3M 7DQ, United Kingdom

Unsubscribe | Contact us | Privacy Policy
Copyright 2019 Willis Towers Watson

