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Nieuwe alternatieven voor pensioenopbouw zelfstandigen
Zelfstandig ondernemers zonder personeel bouwen niet of heel beperkt pensioen op. Ze
stellen andere prioriteiten (b.v. investeren in eigen bedrijf) of schuiven het onderwerp voor
zich uit (uitstelgedrag). Wellicht worden meer ZZP-ers pensioen-minded als er nieuwe
pensioeninstituties speciaal voor hen worden geïntroduceerd. Vanaf 01-01-2015 gaat het
ZZP-Pensioenspaarfonds van start. En inmiddels is er ook een particulier initiatief: BrightNL.
Lees meer...

Stageplekken steeds schaarser
In april berichtte Mr . al over het feit dat de instroom van nieuwe advocaten enorm terugloopt.
In het artikel werd de verwachting uitgesproken dat het aantal nieuwe stagiaires ten opzichte
van 2007 halveert. Als redenen voor deze drastische teruggang wordt genoemd: de crisis,
bezuinigingen op het stelsel van de gefinancierde rechsthulp en met name de hogere kosten
van de nieuwe beroepsopleiding. Lees meer...

Zwanger in periode 2004-2008? Alsnog zwangerschapsuitkering
Dit heeft het Comité dat gaat over de naleving van het VN Vrouwenverdrag (CEDAW)
recentelijk geoordeeld. Lees meer...

Veel auto's te lang verzekerd op basis van Volledig Casco
Jaren geleden heeft u uw nieuwe auto verzekerd op basis van Volledig Casco. Als uw auto
inmiddels ouder is dan 5 jaar, is het wellicht verstandig om de dekking om te zetten naar
Beperkt Casco. De beperkt cascodekking biedt dekking voor schade door o.a. brand, diefstal,
inbraak, ruitbreuk, storm, hagel, aanrijding met dieren. De volledig cascodekking biedt naast
de hiervoor genoemde gevaren ook dekking voor schade als gevolg van aanrijding, van de
weg raken, botsen, stoten, etc. en vandalisme Lees verder...

Even voorstellen...
Op 1 april 2014 is Mr. Erika Bakker (22-08-1971) in dienst getreden als cliëntadviseur
zakelijke schadeverzekeringen. Zij vervangt Ron Borgdorff, die zijn loopbaan buiten NWK
heeft voortgezet. Erika heeft zich bij Rabobank ontwikkeld tot een zeer ervaren
verzekeringsspecialist. Bij NWK hoopt zij zich verder te kunnen specialiseren in
beroepsaansprakelijkheid. In haar vrije tijd sport ze graag en bezoekt ze regelmatig
theatervoorstellingen. Lees meer...

Wat is de status van onze MVO-activiteiten?
Sinds onze certificering eind 2012 zijn wij enthousiast bezig met de uitvoering van onze MVOdoelstellingen. Deze doelen zijn mede gebaseerd op de input van onze klanten, die immers
een van onze belangrijkste stakeholders zijn. Nu we ruim een jaar verder zijn, willen wij u
graag deelgenoot maken van de resultaten van onze activiteiten. Hiervoor hebben wij op
onze website een nieuwe MVO-pagina toegevoegd, waarop u per doelstelling kunt zien wat
de status is. Wij zijn zeker tevreden met de resultaten, maar blijven ons natuurlijk inspannen
om de lat nog hoger te leggen. Lees meer...

NHG nog tot 1 juli 2014 zeer aantrekkelijk
De huidige NHG grens van € 290.000 wordt vanaf 1 juli 2014 verlaagd naar € 265.000. In de
  

Waar de nood het hoogst is...
Ieder jaar steunen wij een nieuw ontwikkelingsproject, meestal via de organisatie Cordaid.
Vorig jaar hebben wij via Cordaid Memisa een bijdrage geleverd aan het project
Fietsambulances in Malawi. In 2013 zijn in verschillende dorpen fietsambulances geleverd,
die worden gebruikt om zwangere vrouwen die moeten bevallen naar het ziekenhuis te
brengen. Dit jaar hebben wij gekozen voor het project Duurzaam waterverbruik in Ethiopië
van Cordaid Mensen in Nood. Lees meer...
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