Tax & legal

Actuarial

Wealth, health, sustainability

Insurance brokerage

Arbeidsvoorwaarden moeten passend
zijn: betaalbaar, effectief, duurzaam en
compliant. Onze juristen en fiscalisten
zijn als geen ander in staat voor deze
combinatie te zorgen, in samenwerking
met onze economen en econometristen.

Onze rekenaars combineren kennis en
vaardigheden met de uitgebreide kennis
van onze (fiscaal)juristen en komen op
die manier tot adviezen en analyses die
belangrijke waarde en inzicht toevoegen.

Werknemers zijn de kurk waar bijna
iedere organisatie op drijft. Zonder
mensen houdt het op. Onze consultants
stellen de klant voorop en (de motivatie
en vitaliteit van) hun mensen centraal.

In de wirwar van aanbieders met
verschillende producten en nog meer
kenmerken kunnen onze specialisten
het passende aanbod definiëren en door
onderhandelingen verder verbeteren.

Voorbeelden van onze dienstverlening:
 fusies en overnames
 werkingssfeeronderzoek en overleg
Bpf
 ontwerp van regelingen
 vooroverleg en beschikkingen
Belastingdienst
 wijzigings en harmonisatie
vraagstukken, overgangsregelingen
 instemmingstrajecten, communicatie
en voorlichting
 pensioen en gelijke behandeling
 wijziging van uitvoerder
 RVU, tax control framework en andere
loonbelastingvraagstukken

Voorbeelden van onze dienstverlening:
 fusies en overnames
 pensioenschadeberekeningen
 compensatieberekeningen
 bestandsanalyses en vergelijkingen
 dataanalyses en dataprojecties
 kwantitatieve toets bij RVU
 prognose pensioenuitkeringen
 waardering verplichtingen en
vaststelling voorzieningen

Voorbeelden van onze dienstverlening:
 pensioenoptimalisatie
 analyse pensioensituatie werknemers
 pensioencoaching werknemers
 vroeg en prepensioenregelingen
 individuele en collectieve vertrek
regelingen
 generatiepactregelingen
 voorkoming RVUheffing
 verlofregelingen en verlofsparen
 duurzaam inzetbaarheidsbudget
 vitaliteitssparen
 eigenrisicodragerschap WGA/WIA

Voorbeelden van onze dienstverlening:
 opvragen en beoordelen pensioen
offertes
 onderhandelingen met uitvoerders
 vergelijking beleggingen Life Cycle
 Anwhiaatverzekeringen
 WIA en WGAverzekeringen
 verzuimverzekeringen
 overlijdensrisicoverzekeringen
 lijfrente en bankspaarproducten
 netto (boventonse) pensioen
verzekeringen
 second opinion
 administratie en steekproeven
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Over KWPS
KWPS is een slagvaardige consultant op het gebied van arbeids
voorwaarden, mobiliteit, vitaliteit en motivatie van werknemers. Onze
missie is om uw én onze collega’s te ontwikkelen en te voorzien van
eigentijdse arbeidsvoorwaarden.

KWPS adviseert op basis van strikte onafhankelijkheid en beschikt
over de vereiste AFMvergunningen. Wij zijn niet gebonden aan
uitvoerders en oplossingen. KWPS valt onder de regels van de
Nederlandse Orde van Belastingadviseurs.

Wij zijn trots op ons hechte team van juristen, fiscalisten en economen
dat voor uw organisatie zowel een inhoudelijke als projectmatige rol
kan vervullen. Zij staan garant voor kwaliteit en toegevoegde waarde.

Vanwege ons specialisme worden wij door werkgevers, pensioen
fondsen en ondernemingsraden ingeschakeld. Ook andere dienst
verleners zoals advocaten weten ons te vinden.

WTC Amsterdam
Strawinskylaan 1115
1077 XX Amsterdam
T +31 20 589 18 18
www.kwps.nl
Follow us on twitter @kwps

