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Verleg het accent in de pensioendiscussie
Er is veel aandacht voor de herziening van het contract in de
pensioendiscussie en nog onvoldoende voor het onderwerp
afschaffing doorsneesystematiek. Met name sociale
partners, die in de eerste plaats de gevolgen daarvan zullen
ondervinden, lijken nog onvoldoende doordrongen van de
verstrekkende consequenties die deze afschaffing zal
hebben.
Lees verder

Is HR klaar voor verandering als gevolg van
digitalisering?
Digitalisering is een van de snelste ontwikkelingen in deze
tijd en brengt veel uitdagingen met zich mee, ook voor HR.
Help je organisatie door nu te beginnen met het in kaart
brengen van de gevolgen voor medewerkers en huidige
rollen.
Lees verder

Looptijd 30%-regeling per 2019 ook voor
bestaande gevallen ingekort
In het pakket Belastingplan 2019 zal het Kabinet voorstellen
de maximale looptijd van de 30%-regeling per 1 januari 2019
voor zowel nieuwe als bestaande gevallen met drie jaar te

Willis Towers Watson
Lees meer op
willistowerswatson.nl

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.
Bekijk de demo video

Blogs
Lees onze meest recente
blogs op de Willis Towers
Watson Wire.

Werknemers Weten
Wat Ze Willen, Weet U
Het Ook?

voor zowel nieuwe als bestaande gevallen met drie jaar te
verkorten tot vijf jaar zonder overgangsregeling. Werkgevers
doen er verstandig aan ruim vóór 2019 te bezien in hoeverre
compensatie geboden moet worden.
Lees verder

3 trends waarneembaar binnen
pensioenregelingen in 2018
Hoe is de markt omgegaan met de pensioenveranderingen
per 1 januari 2018? De Pension Benchmark biedt
werkgevers interessante inzichten en helpt bij het in lijn
brengen van de pensioen situatie met de gewenste situatie.
Lees verder

(Gedeeltelijke) oplossing voor aankoop
pensioenuitkering vanuit het buitenland
Er is een oplossing gekomen voor de al langer bestaande
situatie waarbij voor geëmigreerde personen, de aankoop
van zowel een pensioen- als lijfrente-uitkering vanuit een
EU-woonstaat, uit een pensioen/lijfrentekapitaal dat bij een
Nederlandse uitvoerder was ondergebracht, werd
geblokkeerd.
Lees verder

Met Pulse Software kunt u
snel en eenvoudig de ideeën
en meningen van
medewerkers peilen. De
software richt zich op de
complete employee
experience en ondersteunt
een bredere survey
strategie.
Lees verder

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
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