Aon HR Solutions

SmartReward powered by PwC
Zet in op flexibele verloning en win de war on talent

De economie trekt aan. Als werkgever wilt u succesvol groeien, en daarom de beste
talenten in huis halen. Maar hoe houdt u die verschillende generaties gemotiveerd?
Een studie van PwC wijst uit dat 70% van de Belgische werknemers meer flexibiliteit
in zijn verloningspakket wil. Flexibel verlonen wordt dus de onmisbare troef voor
organisaties en bedrijven die zich als “Employer of Choice” willen profileren.

SmartReward:
nieuwe generatie van flexibele loonstrategieën
De voordelen van flexibele verloning zijn bekend. Werknemers hun verloningspakket zelf laten
invullen werkt motiverend, houdt hen langer aan de slag en creëert een competitief voordeel.
Hoewel veel werkgevers het concept in hun hart dragen, stranden projecten vaak in de
opstartfase, uit schrik voor complexiteit, administratieve last of te duur.
SmartReward brengt daar verandering in en reikt werkgevers een totaaloplossing aan.
Dankzij de onderlinge complementariteit tussen Aon en PwC wordt flexibel verlonen zonder
barrières écht mogelijk. Geen kopzorgen rond fiscale, sociale noch arbeidswetgeving meer.
Geen administratieve opvolging meer. Geen extra budgetten, maar slimme keuzes.

Waarom flexibel verlonen?
•
•
•
•

Aantrekken en behouden van beste talenten
Innovatie toevoegen aan je merk- of bedrijfsreputatie
Slimmer verlonen zonder extra budget vrij te maken
Verhogen van motivatie en engagement op de werkvloer

All-in-one oplossing voor uw flexibele verloningsstrategie
SmartReward is zóveel meer dan een online platform. De expertise van Aon en PwC is uw garantie
op de beste adviesverlening, begeleiding en omkadering. U kunt rekenen op:
• Intake: analyse van uw HR- en bedrijfswaarden, objectieven, bestaande verloning en benefits,
legale en fiscale audit
• Creatie van budget dat voor flexibilisering in aanmerking komt
• Begeleiding bij de keuze van de benefits (menu waarin werknemer kan shoppen)
• Volledig geautomatiseerd online SmartReward platform
• Self service tool met gebruiksvriendelijke interface
• Personalisatie en corporate branding van platform en communicatie
• Real-time berekeningen van de impact op het nettosalaris
• Automatische update van fiscale berekening bij nieuwe wetgeving
• Uitrol van a tot z, met koppeling naar uw bestaande payroll-applicatie
• Opleiding van HR-medewerkers en uw werknemers

Risk. Reinsurance. Human Resources.

De beproefde expertise van
Aon en PwC is uw garantie
op de beste adviesverlening
en een state-of-the-art online
platform. Al meer dan
1 miljoen werknemers in
72 verschillende landen
kiezen hun benefits via
dit platform.

SmartReward biedt u méér!
SmartReward is een samenwerking tussen dé specialist in HR- en benefitsoplossingen Aon en dé
toonaangevende taks- en rewardexpert PwC. Dit is meteen uw garantie op de beste adviesverlening
op het vlak van verlonings- én benefitsoptimalisatie en een state-of-the-art juridische en fiscale
omkadering.

Total Reward Statement
Standaard voorzien in de applicatie: een gepersonaliseerde digitale ‘total reward statement’ voor elke
werknemer. Een individueel en in realtime beschikbaar dashboard met een opsomming van al zijn
verloningselementen. Met inbegrip van de flexibele voordelen.

Weg met administratie
PwC’s fiscale en juridische knowhow berekent in realtime de impact van gekozen benefits en zorgt
voor de nodige updates bij nieuwe wet- en regelgeving. Aon adviseert bij de inregeling van de
flexibele voordelen, onderhoudt de ondersteunende technologie en zorgt voor het gebruiksgemak
van de eindgebruiker. De verwerking van de gemaakte keuzes verloopt geautomatiseerd, dit zowel
naar uw benefit providers toe als naar uw payroll-partner. Geen extra workload voor de HR-afdeling,
integendeel.

Budgetneutraal … en meer!
SmartReward stelt u in staat om beter en slimmer te verlonen, zonder extra budget vrij te maken. En er
is meer! Dankzij de onderhandelingskracht van Aon als marktleider op de verzekeringsmarkt, kunnen
we voor u en uw medewerkers de beste verzekeringen aan de meest competitieve voorwaarden
bedingen.

Internationale expertise met lokale toepassing
SmartReward kent geen grenzen, zelfs geen landsgrenzen. De oplossing kan in al uw binnenlandse
en buitenlandse filialen en bedrijven uitgerold worden. Het platform behoudt dezelfde corporate
branding, maar houdt rekening met de lokale wetgeving en context.

Beproefde technologie
Het online SmartReward platform is gebouwd op innovatieve technologie, ontwikkeld door Aon
informatici. De beste garantie voor een totaaloplossing die steeds actueel blijft en de zekerheid op een
beproefde end-user ervaring. Al meer dan 1 miljoen werknemers in 72 verschillende landen kiezen hun
benefits via dit platform

Geen standaardoplossing, maar optimalisatie op maat
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Geen enkele organisatie is dezelfde. We optimaliseren samen met u het bestaande benefitspakket, alle
fiscale en juridische berekeningen gebeuren in real-time, in functie van uw organisatie, we zorgen voor
personalisatie en corporate branding van het online platform, en nog zo veel meer.

Risk. Reinsurance. Human Resources.

We’re here to
empower results
We helpen u flexibel
verlonen
Wilt u graag meer weten
over SmartReward en wat
Aon voor u kan betekenen,
neem dan contact op met:

Mathias Loose
0477/13 50 39
mathias.loose@aon.be
aon.be/smartrewardnl

