Persbericht

Focus Orange trekt Ton Winkels aan als partner
Versterking van strategische advisering op gebied van pensioen en andere
HR-vraagstukken
Amsterdam, 1 juni 2017 – Focus Orange, specialist in het effectief inzetten van menselijk kapitaal, heeft
Ton Winkels (1969) aangetrokken als associate partner. Ton brengt als econoom, bedrijfskundige en
gecertificeerd financieel planner 30 jaar ervaring in als deskundige op pensioengebied die hij opbouwde
bij Nationale-Nederlanden, Mercer en als partner/aandeelhouder van Towers Perrin. In de afgelopen 5
jaar gaf hij leiding aan de oprichting en expansie van LifeSight, de premiepensioeninstelling van Willis
Towers Watson. In deze rol gaf hij actief sturing aan de administratie, verzekeringen, vermogensbeheer,
governance en persoonlijke communicatie van deze nieuwe uitvoeringsorganisatie.
Focus Orange is actief op het gebied van beloning, pensioenen en HR analytics, gebruik makend van de
innovatieve methodologie die het bureau zelf heeft ontwikkeld. Deze innovatiekracht heeft geleid tot
een onderscheidende positionering en werkwijze van Focus Orange. Voor Ton waren deze innovatieve
aanpak, gericht op de behoefte van specifieke doelgroepen, en de vooraanstaande positie en
belangrijke groei van de Focus Orange organisatie belangrijke redenen om voor Focus Orange te kiezen:
“De organisatie en hun propositie zijn echt uniek. Daar waar andere organisaties silo’s kennen vanuit
vakgebieden, oplossingen en conflicterende verantwoordelijkheden, kiest Focus Orange voor een
geïntegreerde aanpak. Met mijn achtergrond in pensioen, arbeidsvoorwaarden en HR strategie, kan ik
bij Focus Orange totaaloplossingen aan organisaties bieden en uitvoeren. Daarnaast spreekt de data
gedreven aanpak mij erg aan, waar Focus Orange met hun Crunchr technologie internationaal in voorop
loopt.”
Ton is verantwoordelijk voor de advisering op het gebied van kwantitatieve HR domeinen, zoals
pensioen en vraagstukken op het terrein van optimaliseren van workforce en beloningsstrategie.
Daarbij zal hij nauw samenwerken met de specialisten van Focus Orange op het gebied van total
rewards, executive remuneration en people analytics. Met de komst van Ton zal de advisering op
pensioengebied door Focus Orange verder verbreed en verdiept worden.
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Focus Orange is een onafhankelijk strategisch adviesbureau gespecialiseerd in effectief inzetten van menselijk
kapitaal bij (multinationale) ondernemingen. Focus Orange is een relatief jonge onderneming (sinds 2011) met
internationale samenwerkingsverbanden. Het heeft een innovatieve methodologie ontwikkeld om de
effectiviteit van medewerkers te meten, om de personeelsbehoefte te plannen en om competenties te
waarderen en te belonen die een onderneming nodig heeft om haar strategie te realiseren. De methodologie is
gebaseerd op het toegankelijk maken van ‘people data’ om de ondernemingsstrategie te activeren. De
methodologie wordt ook ingezet in gespecialiseerde praktijken op het gebied van beloning, pensioen,
performance management en opleiding en ontwikkeling. De werknemers (circa 50) hebben een brede
(management)ervaring en zijn erkende specialisten op hun vakgebied.
Zie: www.focusorange.com

