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Nieuw fenomeen: zorgsparen
Zoals bekend, nemen de zorgkosten jaarlijks enorm toe. De kosten voor de zorg worden
gefinancierd uit de ziektekostenpremies en belastingheffingen. Zorgsparen zou een
(aanvullende) manier kunnen zijn om de kosten van zorg te financieren. Onlangs hebben
Menzis en AEGON de eerste zorgspaarrekening gepresenteerd. Lees meer ....

MVO: wat verwacht u van ons?
In onze vorige nieuwsbrief vertelden wij over onze ambitie ons kantoor in 2012 te laten
certificeren op basis van de MVOprestatieladder.
Een zeer prominente rol binnen MVO spelen de z.g. stakeholders. U, als klant, bent een van
de belangrijkste stakeholders. Daarom willen wij heel graag weten hoe u denkt dat onze
MVOdoelstellingen het best zouden kunnen worden toegepast op onze dienstverlening. Er
is een korte vragenlijst gemaakt en wij zouden het zeer op prijs stellen als u deze zoudt
willen invullen. Deelname kan anoniem, maar u kunt ook uw emailadres invullen. Als blijk
van onze waardering verloten wij onder de deelnemers 3 dinerbonnen van € 100,00.

Klik hier om het onderzoek te openen.

Download gratis App SOS Op Reis
De reisApp biedt o.a.: mobiel schademelden, een hier ben ik nubericht zenden aan het
thuisfront of hulporganisaties en toegang tot alarmnummers en nummers van ambassades
in 200 landen. U kunt de App hier downloaden.

Daling autodiefstallen stagneert
De laatste jaren zijn grote successen geboekt in het terugdringen van autodiefstal.
In vijftien jaar tijd is het aantal diefstallen gehalveerd. Toch stagneert de daling sinds een
jaar of drie. Minder dan de helft van de gestolen auto’s wordt teruggevonden, tegen 65
procent in 2000.
Lees meer ....

Steeds later met pensioen
Nagenoeg iedereen is zich inmiddels bewust van het feit dat er langer zal moeten worden
doorgewerkt. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de AOW, maar ook voor de aanvullende
pensioenregelingen. Onlangs is besloten de AOWleeftijd nog sneller omhoog te brengen.
In 2014 gaat de pensioenrichtleeftijd in aanvullende pensioenregelingen naar 67 jaar.
Lees meer ....

Geen autosleutels in jaszak laten zitten!
Onlangs heeft de rechter geoordeeld dat een autoverzekeraar de diefstalschade niet hoefde
te vergoeden omdat de verzekerde niet de normale voorzichtigheid in acht had genomen.
De dief had de autosleutels gestolen uit een jas die hing in de garderobe van het restaurant.
Vonnis Rechtbank Arnhem d.d. 1 februari 2012 (LJN: BV3840)

Waar de nood het hoogst is ....
Al vele jaren ondersteunen wij ontwikkelingsprojecten, de laatste jaren via Cordaid Memisa.
Deze organisatie heeft onlangs besloten zich in haar projecten steeds meer op moeders te
gaan richten. Moeders als spil van het gezin en samenleving. Als zij sterk, goed voorgelicht
en gezond zijn  komt dit iedereen ten goede, vooral de kinderen.
NWK heeft vorig jaar het project Een kraamkliniek en kinderafdeling in Congo gesteund. Dit
jaar is gekozen voor het project Oogzorg in Bangladesh.

Lees meer ....
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