
 
 

Dienstenwijzer Reward & Benefits 
 

Het is voor ons belangrijk om u als klant inzicht te geven in onze dienstverlening. 
In deze dienstenwijzer informeren wij u over wie wij zijn en wat wij voor u kunnen 
betekenen. Daarnaast kunt u hier lezen wat u kunt doen als u een klacht heeft. 

 

Wie zijn wij? 

Korn Ferry Hay Group is een wereldwijd organisatieadviesbureau. Wij helpen u 
om uw organisatie en mensen optimaal te laten presteren: uw organisatie en 

mensen ontwikkelen, enthousiasmeren en belonen zodat uw bedrijfsdoelen 
worden bereikt. 

 
Onze klanten komen uit de publieke en private sector en staan voor 
uiteenlopende uitdagingen, zoals vraagstukken rondom strategische beloning en 

pensioenveranderingen.  

 

Algemene gegevens 

Statutaire naam: Hay Group B.V. 

Adres: Piet Heinkade 93a 

Postcode 1019GM 

Plaats: Amsterdam 

Telefoonnummer: 088 – 8929 929 

Website: www.haygroup.com/nl / www.kornferry.com 

 

Registraties/lidmaatschappen 

Korn Ferry Hay Group is bij onderstaande organisaties geregistreerd. Uw rechten 
en de kwaliteit van onze dienstverlening blijft hierdoor gewaarborgd. 

 

• KvK 

Wij staan in het handelsregister van de Kamer van Koophandel 
geregistreerd onder nummer: 30096468 

 

• KiFiD 

Korn Ferry Hay Group is bij het KiFiD aangesloten onder nummer: 

300.014895. 

 

• AFM 

De AFM houdt toezicht op de financiële markten; op sparen, beleggen, 
verzekeren en lenen. Voor onze dienstverlening die valt onder de Wft zijn 
wij bij de AFM geregistreerd onder nummer 12040531. Het register van 

vergunninghouders kunt u raadplegen op www.afm.nl/registers.  
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Korn Ferry Hay Group heeft een vergunning om te adviseren en te 
bemiddelen in: 

o Inkomensverzekeringen 
o Pensioenverzekeringen 

o Premiepensioenvorderingen 
o Schadeverzekeringen zakelijk 
o Vermogen 
o Deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen (adviseren) 

 

Wat kunnen wij voor u doen? 

Werkgevers kunnen bij ons terecht voor een complete en uitgebreide  
belonings- en pensioenadvisering. Denk hierbij aan (niet limitatief): 

 

• Strategisch belonings- en pensioenadvies.  
Wij helpen u bij het optimaal inrichten van uw arbeidsvoorwaarden 
(inclusief pensioen en overige benefits). Dit doen we zowel vanuit 
financieel perspectief als ook vanuit de gedachte dat het uw bedrijfsdoelen 

moet ondersteunen en dat een aantrekkelijk pakket moet aansluiten bij 
wat individuele medewerkers waarderen. 
 

• Het benchmarken en waarderen van uw arbeidsvoorwaarden en 

pensioenregeling (nationaal of internationaal).  
 

• Het helpen doorvoeren van een belonings- en/of pensioenverandering.  
Wij helpen bij het scherp stellen van uw doelen, de (juridische) 

mogelijkheden (speelveld), de stakeholders en welke acties nodig zijn om 
de doelen te bereken. 
 

• Het vormgeven van de ideale pensioenregeling (design) met daarbij de 

meest passende uitvoerder (uitvoerdersselectie). 
 

• Het uitvoeren van actuariële waarderingen. Het gaat hierbij om o.a. het 

bepalen van de waarde van verplichtingen, scenario analyses of 
bijvoorbeeld IFRS en US GAAP waarderingen voor de jaarrekening. 
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Kosten 

De kosten voor onze dienstverlening worden apart in rekening gebracht via een 
vooraf overeengekomen projectsom of via een uurtarief (uren maal tarief).  

 

Korn Ferry Hay Group hanteert uurtarieven die afhankelijk zijn van kennis, 
ervaring en specialisatie van de betrokken consultants. De tarieven lopen uiteen 

van € 185,- tot € 400,- per uur exclusief BTW (tarieven 2017).  

 

Wij hebben geen samenwerkingsovereenkomsten met aanbieders van financiële 
producten en ontvangen geen enkele vorm van provisie, commissie of andere 
beloning van verzekeraars.   

 

U heeft een klacht 
Wij streven ernaar dat onze klanten tevreden zijn over onze dienstverlening. Het 

kan echter zo zijn dat u hier toch niet tevreden over bent. U kunt in dat geval een 
klacht indienen bij uw vaste contactpersoon binnen Korn Ferry Hay Group of bij 
één van de (senior) client partners.  

 

Mochten we gezamenlijk niet tot een voldoende oplossing van uw probleem 
kunnen komen, dan is het – in het geval dat het gaat om advisering waarop de 

Wft van toepassing is - mogelijk om uw klacht voor te leggen aan het 
onafhankelijke klachteninstituut waar Korn Ferry Hay Group bij is aangesloten 
(onder nummer: 300.014895): 
 

het Klachteninstituut Financiële dienstverlening (www.kifid.nl) 

Postbus 93257 

2509 AG Den Haag 

 

Algemene Voorwaarden  

Op al onze diensten en werkzaamheden zijn de Algemene Voorwaarden van 
toepassing. Deze zijn terug te vinden op onze website. 

 

Vragen  

Heeft u vragen of wenst u een toelichting? Aarzel dan niet om contact met ons op 
te nemen. 


