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Thema toekomst pensioenstelsel -
Afschaffing doorsneesystematiek - gaat de
dubbele transitie het compensatievraagstuk
oplossen?
Er is nog geen pensioenakkoord maar Prinsjesdag maakte
wel weer duidelijk dat het kabinet voornemens is de
doorsneesystematiek af te schaffen. Dit zal ook
consequenties hebben voor premieovereenkomsten.
Lees verder

Is uw selectieproces effectief bij het
invullen van vacatures?
Bedrijven in Nederland hebben te maken met een
recordaantal openstaande vacatures en hebben moeite met
het aantrekken en behouden van geschikte werknemers. Het
inzetten van selectietesten helpt u bij het invullen van
vacatures.
Lees verder

30%-regeling expats verkort naar 5 jaar
Onderdeel van het Belastingplan 2019 is het verkorten van
de maximale looptijd van de 30%-regeling per 1 januari
aanstaande tot vijf jaar voor nieuwe en bestaande gevallen,
nu toch met een overgangsregeling.
Lees verder
Read more about this in English

Willis Towers Watson
Lees meer op
willistowerswatson.nl

Fit For Future Event
Komt u op 30 oktober
aanstaande naar ons ‘Fit for
Future’ event in Amsterdam?
Onder leiding van futurist en
trendwatcher Adjiedj Bakas
nemen wij u mee in de
megatrends op het gebied
van mensen, financiën en
risico. Inzicht in de kansen
en gevaren van deze
megatrends helpen u en uw
organisatie fit te blijven voor
de toekomst.
Aanmelden

Financiële Zorgen
Werknemers
Werknemers maken zich
zorgen over hun financiële
situatie en dit heeft gevolgen
voor werkgevers.
Bekijk infographic
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Beperkte afname van de levensverwachting
- de gevolgen voor werkgevers
De levensverwachting neemt licht af en dit kan
consequenties hebben voor werkgevers op het gebied van
onder andere internationale verslaglegging en
verzekeringspremies.
Lees verder

Nederlandse werknemers nog altijd zeer
bezorgd over hun financiële zekerheid
24% van de werknemers maakt zich zorgen over hun
huidige, en 32% over hun toekomstige financiële zekerheid
blijkt uit onderzoek. Werknemers – en met name jongere
werknemers – willen meer keuzevrijheid als het gaat om
arbeidsvoorwaarden.
Lees verder

Nabestaandenpensioen bij DC: weet u wat
er geregeld is?
Bieden de risicoverzekeringen in de pensioenregeling
voldoende dekking voor nabestaanden? In dit artikel
schetsen we een drietal situaties hoe het
nabestaandenpensioen in de meeste
premieovereenkomsten is geregeld om u te helpen bij het in
kaart brengen van uw situatie.
Lees verder

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 video

Willis Towers Watson
Academy
Een overzicht van alle
opleidingen die wij bieden
voor werkgevers (HR en
finance) en
ondernemingsraden.

Uitgelicht
Workshop ‘Afschaffing
Doorsneesystematiek’ voor
werkgevers op 27 februari
2019
Inschrijven

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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