Van:
Onderwerp:
Datum:
Aan:

Willis Towers Watson Marketing emea.marketing@willistowerswatson.com
Corporate Perspective - Juni 2019
13 juni 2019 om 08:00
Alkema, Felice (Amsterdam) Felice.Alkema@willistowerswatson.com

View Online

Corporate Perspective - Juni 2019

Kabinet en sociale partners bereiken
principeakkoord over het pensioenstelsel

Willis Towers Watson

Onderdeel hiervan is dat de huidige doorsneesystematiek
wordt afgeschaft waardoor de pensioenopbouw in waarde
voor alle leeftijden gelijk wordt. Die ingrijpende wijziging van
de arbeidsvoorwaarde pensioen impliceert naar onze
mening dat werkgevers ook overige arbeidsvoorwaarden
moeten heroverwegen.
Lees verder

Grote zorgen

Wat levert goed werkgeverschap u op?
Over financiële planning voor oudere werknemers. Want
goed werkgeverschap is niet alleen fijn voor werknemers,
het is ook voor de werkgever zelf van meerwaarde.
Lees verder

Rol HR blijft achter in M&A; welke gevolgen
heeft dit voor pensioen?
We zien in Europa dat veel bedrijven bezig zijn met M&A
transacties. Daarbij zitten de financiële spelers meteen om
tafel, maar waar is HR? Een onderzoek van Forbes onder
500 CFO’s aangaande M&A transacties liet zien dat zij
hoofdzakelijk naar HR-gerelateerde issues wijzen als het
aankomt op het mislukken van een transactie.
Lees verder

Lees meer op
willistowerswatson.nl

Werknemers maken zich
grote zorgen over hun
financiële situatie.

Vergelijk kosteloos uw
pensioenregeling
Zodat u weet hoe goed uw
pensioenregeling is.

Events
Wat is de rol van HR
tijdens een M&A?
Ontdek hoe u als HRprofessional kunt bijdragen
tijdens onze M&A Readiness
Academy for HR. Registreer

Grip op regelingen
sociale zekerheid

sociale zekerheid

Vijf pensioentrends in Nederland
Veel organisaties werken actief aan pensioenherontwerp en
derisking. We gaan dieper in de vijf pensioentrends die
volgens ons relevant zijn voor bedrijven.
Lees verder

Bezorgdheid van werkgevers over de
stijgende AOW leeftijd neemt toe
Werkgevers verwachten dat de productiviteit en de
effectiviteit afnemen door de stijgende AOW leeftijd. Welke
maatregelen zijn mogelijk om hier nu al op in te spelen?
Lees verder

The perfect storm: stijgend verzuim,
veranderende wetgeving en een WGA
verzekering die verloopt
Hoe pakt u de regie terug en krijgt u het beste resultaat?
Lees verder

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 video

Doe mee
Met het Benefits Trends
2019 onderzoek en ontvang
de resultaten.

Volg Ons Op Social
Media
Twitter
LinkedIn

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.
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