
Financieel inZicht

Personeel, ze staan niet op je balans en de waarde is moeilijk in geld uit te drukken. Toch zijn 
ze vaak de ruggengraat van het bedrijf. Je wilt je personeel graag behouden en voorkomen 
dat hun prestaties lijden onder hun zorgen. Uit onderzoek blijkt dat financiële zorgen grote 
invloed kunnen hebben op het functioneren van je werknemers. 

Financieel fitte werknemers zijn ontspannen, in balans en zijn hun zorgen de baas. Ze functi-
oneren beter, zijn beter in staat hun werk goed te doen en stralen uit dat ze er zin in hebben, 
naar de buitenwereld en naar collega’s. 

Financieel inZicht is een waardevolle investering in je per-
soneel, die mogelijk zelfs onder de werkkostenregeling valt. 
Werknemers krijgen zicht op hun financiën en worden zo 
financieel weer fit. Dat is voor hen een zorg minder. En ook 
voor jou. 

Voor werkgevers

Life events
De problemen waar je medewerkers mee te maken kunnen krijgen, zijn onder te verdelen in 
verschillende life events. Dat kunnen onverwachte gebeurtenissen zijn, zoals ontslag, langdu-
rige ziekte of het overlijden van een naaste. Maar ook iets wat je kunt plannen, zoals naderend 
pensioen. 

Planners van Waarde heeft een format ontwikkeld voor werk-
gevers om werknemers te ondersteunen bij de vraagstukken 
die spelen bij vier life events: Financieel inZicht.

Voor meer 
informatie

Naderend pensioen

Langdurige ziekte

Overlijden van naaste

verwijzen wij je naar onze website   
www.plannersvanwaarde.nl/financieel-inzicht.

De waarde van werknemers

Bij deze life events is het belangrijk dat je medewerkers goed 
geïnformeerd worden. Met de juiste informatie worden zij in 
staat gesteld om keuzes maken en zullen hun vragen en pro-
blemen geen effect hebben op de werkvloer.

Ontslag in zicht
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Financieel inZicht

                 
                    ...   jouw werknemer om de 
financiële gevolgen bij een overlijden 
goed in beeld te brengen.

Met Financieel inZicht geven wij jouw medewerker 
het vertrouwen om vooruit te kijken.

www.plannersvanwaarde.nl/financieel-inzicht

Planners van Waarde helpt

                    ...   jouw werknemer om met  
vertrouwen uit te kijken naar zijn pensioen. 

Planners van Waarde helpt

Moet ik bijsparen? 
Moet ik mij aanvullend ver-

zekeren? Moet ik mij nog ergens 
aanmelden? Kan ik beleggingskeuzes 

maken? Kan ik misschien eerder 
stoppen met werken?

Hoeveel loon krijg ik door-
betaald? Welke uitkering(en) zijn er? Heb ik 

recht op een arbeidsongeschiktheiduitkering? Hoe 
zit het met de pensioenopbouw? Wat is mijn netto 

inkomen tijdens arbeidsongeschiktheid?

Kan ik in dit huis  
blijven wonen? Hoeveel inkomen 

heb ik netto per maand? Kunnen mijn 
kinderen nog wel gaan studeren? Wat is 

er nu precies geregeld? Wat betekent 
dit voor mijn pensioen?

            ...   jouw zieke medewerker 
door zijn financiële situatie goed in 
beeld te brengen. 

Naderend pensioen

Langdurige ziekte

Overlijden van naaste Planners van Waarde helpt

De waarde voor werknemers

            ...   je werknemer om weer grip 
te krijgen op de toekomst. 

Wat betekent ontslag 
voor mijn pensioen? Wat betekent 

dit voor mijn netto inkomen? Heb ik recht 
op een uitkering? Hoe zit het met de 

ontslagvergoeding?

Ontslag in zichtPlanners van Waarde helpt
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