Propositie werknemers en scheiden

Aanleiding
Wordt u als werkgever regelmatig geconfronteerd met werknemers die gaan scheiden? U wilt hen
daarbij graag ondersteunen en weet niet hoe? U zoekt een manier om praktische ondersteuning te
bieden, zonder dat u direct betrokken raakt bij de problemen? Wij helpen u daarbij.
Wij kunnen uw werknemer ondersteunen bij het juridisch financieel gedeelte bij de scheiding. Wij
hebben onze expertises en bestaand aanbod gecombineerd in een uniek programma met de
thema’s:
Financieel bewustzijn, koopkrachtplaatje, juridisch-financiële rechten en alimentatie berekening.

Wat kunnen uw werknemers bereiken?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een rustig gevoel over de financiële kant van het verhaal
Geld uit de scheiding ontvangen of behouden waar ze recht op hebben
Rechtvaardige uitkomst zowel op juridisch en financieel gebied
Vanuit harmonie met de partner de geldzaken regelen
Verantwoordelijkheid/Regie over eigen financiële positie
Verstandige keuzes rondom financieel-juridisch zaken en carrière
Vanuit zelfvertrouwen de juiste beslissingen nemen voor nu en later
Financieel plan met SMART doelstellingen korte en lange termijn
De juiste instanties en tools weten te vinden
Honderden euro’s extra besteedbaar inkomen (koopkracht)

Wat bieden wij:
Bijeenkomst van een hele dag voor mensen die twijfelen over of willen scheiden/bezig zijn met een
echtscheiding, max. 12 deelnemers. Volgende komt aan bod:
•
•
•
•
•
•
•

Inzicht in financiële situatie/ financiële gegevens ordenen; nodig om alimentatieberekening
te kunnen maken
Besteedbaar inkomen berekenen/ Financieel plaatje; nodig om alimentatieberekening te
kunnen maken
Inzicht in financieel gedrag en overtuigingen
Besteedbaar inkomen/koopkracht vergroten
Risico’s in kaart brengen. Financiële risico’s van scheiding/werk/pensioen
Tools en instanties die nodig zijn om de juridisch-financiële situatie goed te berekenen
Inzicht krijgen in alle onderdelen die men juridisch-financieel moeten regelen rond de
scheiding (verdelen vermogen, huis, pensioen, toeslagen, belasting, alimentatie)

1) Twee individuele adviesgesprekken; één adviesgesprek voorafgaand aan de training en één
achteraf met de alimentatieberekening en verder advies.
2) Opdracht voorafgaand aan de training.
3) Product:
• Persoonlijk plan van aanpak met To Do lijsten, tips en eigen SMART doelstellingen
• Presentatie van Training in pdf
• Plan van aanpak om juridisch-financiële zaken rond echtscheiding te regelen incl.
alimentatieberekening

Tarieven
Wij hanteren, afhankelijk van de situatie van de persoon in kwestie, drie verschillende tarieven.
Na aanmelding wordt duidelijk welk product het meest geschikt is. Factuur wordt opgemaakt op
basis van verrichte werkzaamheden.
Product
Brons

Zilver

Goud

*
**
***

Aanbod
2 adviesgesprekken, training en
eenvoudige*
alimentatieberekening(en)
2 adviesgesprekken, training en
complexe**
alimentatieberekening(en)
2 adviesgesprekken, training en
zeer complexe***
alimentatieberekening(en)

Prijs per persoon
€ 619,-

€ 819,-

€ 1019,-

Onder andere bij loondienst, uitkering, geen inkomsten, eenvoudige gezinssituaties
Onder andere bij ZZP, maatschap, samengestelde gezinnen
Onder andere bij BV, NV, complexe maatschap, complexe gezinssituaties, internationaal

NB. Genoemde prijzen zijn inclusief locatie en lunch en exclusief BTW

Wie zijn wij?
Annemarie Reintjes:
Directeur SMART C&T een adviesbureau op het gebied van persoonlijke financiën en carrière
• 2004 oprichting
• 2011-heden Financiële gedrag training opgezet en gegeven aan meer dan 800 vrouwen
Resultaten van 2013-2017 onderzocht door Hogeschool van Amsterdam
• Spreker/Trainer Geld & Werk

•
•

•

Gesprekspartner voor gemeente, maatschappelijke organisaties, ondernemers, lokaleen landelijke netwerken
Opdrachtgevers zijn o.a.:
Delta Lloyd Foundation, UvA, UWV, CZ, id Plein, St. HIV Monitoring, VFGU, Unique
Nederland B.V., Secretary Plus, United Technical Solutions, USG People, Verenigde
Bloemenveilingen Aalsmeer, GG&GD, Technicum, AHO-Consultancy, M&V Producties
1994 afgestudeerd Amsterdam University of Applied Sciences, Personeel en Arbeid

Martine Slikker:
Coach/Trainer/Partner SMART C&T
• Vanaf 2016 Trainer financiële gedrag training
• 2016-heden (Master) Coach: Life/Career coaching voor professionals
• 2015-2017 Opleiding Master Coach Europees Instituut (Post HBO)
• 2008-2015 Business Consultant (Atos Consulting, UWV, Ernst & Young)
• 2008 afgestudeerd Mrs. Business Administration VU
Bregje Dijksterhuis:
Jurist/Eigenaar Alimentatievraag en Dijksterhuis Onderzoek & Advies
• Vanaf 2015 Freelance adviseur rondom Echtscheiding/Alimentatie
• 2007-2017 Senior Research Fellow/Lecturer HvA
• 2005-2007 Docent Onderzoeker Universiteit van Tilburg
• 2005 Promovenda Universiteit Leiden (Proefschrift ”Rechters normeren de
alimentatiehoogte”)
• 1999 LLM Rechten UvA

