Berenschot
Total Reward Model
Een strategisch beloningsbeleid dient te voldoen aan een aantal criteria: draagt het beloningsbeleid bij aan de
realisatie van de beoogde doelstellingen? Is het competitief met de markt? Worden de loonverschillen intern als
billijk en rechtvaardig aanzien?
Zijn de kosten verbonden aan het beleid onder controle op korte én lange termijn? Is het beloningsbeleid
duidelijk en begrijpbaar voor de medewerkers?
Berenschot gaat uit van een Total Reward Model: een strategisch beloningsbeleid dat steeds vertrekt vanuit
de organisatiewaarden, visie en organisatiedoelstellingen, die vertaald worden naar specifieke HRdoelstellingen.
Een beloningsbeleid met als basis het Berenschot Total Reward Model creëert een beloningsstructuur, het
leidt tot een bepaald niveau van verloning, het geeft voor iedere medewerker een individueel inkomen (met
financiële en niet-financiële elementen), biedt alle benodigde informatie om correct te kunnen budgetteren
en het stelt de organisatie in staat om op een klare en begrijpbare wijze te communiceren.

Onze Berenschot Salary Quest (BSQ) © is een unieke simulatietool die u toelaat een evenwichtig en betaalbaar
beloningsbeleid te implementeren in uw bedrijf.

Berenschot biedt u ondersteuning in:
•

Compensation & Benefits Design, Audit & Analysis, Communication

•

Benchmarking & Market Salary Surveys: Fieldbenchmarking, Deskbenchmarking, Global Salary
Surveys

•

Fiscale optimalisatie

•

Ondersteuning bij sociale onderhandelingen

•

Reward Satisfaction Surveys

•

Juridisch advies

•

Interim Compensation & Benefits Management

•

Begeleiding en coaching van het Yearly Salary Review process

•

Advies en deelname aan Remuneratie Comités

Geïnteresseerd?
Meer informatie vindt u op www.berenschot.be. Uiteraard gaan wij graag persoonlijk na hoe wij u het best
van dienst kunnen zijn. Neem vrijblijvend contact met ons op via e-mail belgium@berenschot.be of telefonisch
op +32(0) 2 777 06 45.
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Het managementconsulting bureau Berenschot Belgium N.V. maakt deel uit
van de internationale Berenschot Groep. Sinds 1962 zijn we actief in België,
waar onze consultants zowel privé- als overheidsbedrijven ondersteunen en
oplossingen op maat aanbieden in functie van hun behoeften. En dit in de
domeinen organisatie & strategie, HR-beleid, innovatie- en subsidieadvies.
Berenschot is aangesloten bij E-I Consulting Group, een Europees
samenwerkingsverband van toonaangevende bureaus.

