
Het financieel fit programma 

VOOR FINANCIEEL FITTE MEDEWERKERS 

 

 

 

 

waar geldzaken & carrière elkaar raken 

MENS | ORGANISATIE | MAATSCHAPPIJ 



Financieel fit als essentieel onderdeel van 

uw HR beleid 

Uw organisatie zorgt ervoor dat medewerkers tot aan 

hun pensioen gezond en met plezier kunnen werken.  

 

Voor medewerkers die steeds ouder worden, die langer 

door moeten werken, bij oplopend verzuim en een 

(werk)omgeving in beweging. 

 

Onze oplossing is gericht op de financiële kant van de 

zaak: Men werkt o.a. om geld te verdienen, en vice versa 

heeft, wat er verdiend wordt en de mate van financiële 

fitheid, invloed op hoe men optimaal kan functioneren 

in zijn of haar carrière en op de keuzes die zij hierin  

maken. 

 

 Beschikken over relevante financiële  

 kennis ten aanzien van de  

 persoonlijke financiële huishouding en  

 vertonen van financieel effectief gedrag  

 zodat keuzes financieel bewust worden  

 genomen. 

 

© SMART C&T 

• scheiden 

• kinderen krijgen 

• werkloosheid of overlijden van de partner 

Als investering in de persoonlijke ontwikkeling van uw  

medewerkers en daarmee de zelfregie vergroten 

• talent behouden en aantrekken 

• met een gerust hart afscheid kunnen nemen van  

vertrekkende medewerkers bij ontslag of (vroegtijdig)  

pensioen 

Wanneer is dit interessant 

voor uw organisatie? 

Financieel fit 

Wat is dat eigenlijk?  

Essentieel daarbij is dat medewerkers de  

mogelijkheid krijgen om zich goed te oriënteren 

op de eigen marktwaarde: 

• voor ontwikkeling in de huidige functie 

• voor ander werk binnen de eigen organisatie 

• voor werk buiten de eigen organisatie 

Bij belangrijke levensgebeurtenissen in het leven 

van uw medewerker, zoals: 

Bij veranderingen in uw organisatie, zoals: 

• reorganisatie 

• boventalligheid 

Bij financiële problemen, te herkennen aan: 

• ziekteverzuim 

• verzoek om voorschot 

• loonbeslag 



Wat is onze oplossing? 

Een financieel fit programma. 

Door een combinatie van  

financiële kennisoverdracht en 

inzicht in het eigen handelen en 

gedrag kan men zelfstandig en 

met zelfvertrouwen de eigen 

financiën regelen.  

Dit is een mini traject waarin 

medewerkers vanuit eigen regie 

proactief en autonoom binnen 

dit thema kunnen handelen. 

Reden en achtergrond van deelnemers 

kunnen zeer divers zijn, qua leeftijd, 

opleiding, persoonlijke situatie etc.  

Tijdens de training wordt er gezorgd 

voor een open en warme sfeer.  

Er worden geen cijfers (inkomen/

uitgaven/schulden) in detail  

besproken.  

Het programma is hierdoor uitstekend 

Incompany te volgen.  

De voordelen voor uw organisatie op een rij: 

✓ Voor alle medewerkers geschikt 

✓ U hoeft zich als werkgever niet op detail niveau te 

“bemoeien” met de geldzaken van uw medewerkers 

✓ Curatief, Preventief en Amplitief 

✓ Geschikt als duurzaam inzetbaarheid instrument 

✓ In te passen in loopbaan-, outplacement- en re-  

 integratietrajecten 

Met als resultaat dat uw medewerker: 

✓ (Loopbaan) kansen en mogelijkheden ziet, 

loopbaan in een breder perspectief plaatst en 

zich flexibel op kan stellen 

✓ Inzicht in de financiële consequenties van 

(loopbaan) keuzes om de juiste afwegingen te 

kunnen maken 

✓ Zich financieel zelfverzekerd voelt 

 

 

✓ Soepel en weloverwogen keuzes kan maken 

✓ Financieel zorgeloos en daarmee ook fysiek  

   gezond is 

✓ Slimme beslissingen op basis van juiste en  

   onafhankelijke informatie neemt 

 

 

Het programma bestaat uit 3 onder-

delen: 

1. Voorbereidende opdrachten 
2. Een persoonlijk telefonisch intake-

gesprek van 1 uur 
3. Een training van 1 dag 

Het financieel fit programma heeft 
een doorlooptijd van circa 2 weken. 

Minimaal aantal deelnemers is 9. 

Maximaal aantal deelnemers is 15. 

Voor wie? Het programma 

Methodiek en impact onder-

zocht  door HvA en Sinzer en 

effectiviteit bewezen 

> 1000 deelnemers getraind 

 

Gemiddeld cijfer: 9 



 Expert op het snijvlak van carrière en persoonlijke financiën 

 Een sterke partner voor werkgevers om medewerkers te helpen in de relatie financiën en 

carrière, ten behoeve van duurzame inzetbaarheid 

 Jarenlange ervaring in consultancy, training & coaching op het gebied van persoonlijke 

financiën en carrière en de unieke mix van beide 

 Opdrachtgevers/Partners: Corparate, Financiële instellingen, MKB, Overheid, Stichtingen 

(o.a. AWVN, ABP, ASR, UWV, Delta Lloyd, Wijzer in Geldzaken, WOMEN Inc.) 

 Exposure in de media: NTR, Libelle, NRC, Telegraaf, Elsevier, HP de Tijd etc. 

 NOLOC gecertificeerd coaching 

 100+ trainingen, 2000+ deelnemers/coachees 
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