
Een frisse duik in
de toekomst

YincQ bevordert de financiële gezondheid en 
duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers
Bij werken aan de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers horen 
ook duurzame ‘partnerships’. Met YincQ gaat u de samenwerking aan met 
een onafhankelijk financieel communicatiebureau dat graag de verbin
ding vormt tussen werknemer en werkgever. Met onze ondersteuning 
helpen we organisaties en ondernemingen om de optimale en duurzame 
inzetbaarheid van hun personeel te bereiken en hun ondernemingsdoel
stellingen te behalen.

www.YincQ.nl
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Financieel gezonde medewerkers kunnen vanuit een solide 
basis meebewegen met alle veranderingen die werkgever 
en werknemer bezig houden. YincQ stimuleert de optimale 
inzet van het personeel en helpt daarmee werkgevers bij 
het halen van ondernemingsdoelstellingen.

Financieel Gezond programma

YincQ ondersteunt de financiële gezondheid van uw mede
werkers en biedt hen het financieel inzicht dat nodig is om 
weloverwogen keuzes te maken voor hun toekomst. Met 
persoonlijke aandacht, financieel advies op maat en een 
innovatieve online module maken we de mogelijkheden 
voor uw werknemers concreet en ontstaat een helder 
toekomstbeeld.

Ondernemersdoelstellingen behalen

Binnen ons Financieel Gezond programma krijgen werk
nemers naast de persoonlijke gesprekken toegang tot onze 
innovatieve online module. Tegelijk krijgt u toegang tot 
de werkgeversmonitor. Deze biedt inzicht in de jaarlijkse 
voortgang, uw besparingen en toont deze in hoeverre uw 
ondernemersdoelstellingen gehaald zijn. Zo weet u tijdens 
het gehele traject precies waar u staat.

Waarom Financieel Gezond?

Een werknemer met financiële problemen kost u 
gemiddeld €13.000, per jaar;

Financieel Gezond helpt om het arbeidsverzuim terug 
te dringen;

Hulp op financieel gebied levert een verbeterde 
arbeidsproductiviteit op;

U krijgt meer zicht op de huidige situatie en kunt zich beter 
voorbereiden op het faciliteren van de instroom, uitstroom 
en doorstroom binnen uw bedrijf.

Waarom YincQ?

Wij zijn een onafhankelijk financieel communicatiebureau 
en gaan uit van een persoonlijke benadering. Met heldere 
uitleg en concrete adviezen bereiden we uw werknemers 
voor op een financieel gezonde toekomst. De ervaren 
adviseurs van YincQ beschikken over de juiste vakdiploma’s 
en zullen u helpen met het behalen van uw ondernemings
doelstellingen en stimuleren de optimale inzet van uw 
personeel.

Mail naar info@YincQ.nl of bel 088 2770 100 voor een 
vrijblijvende kennismaking.

Persoonlijk aanspreekpunt
Bij onze persoonlijke aanpak horen de volgende gezichten:

Ronald Stolk
Adviseur / eigenaar
ronald@YincQ.nl

Richard Teuns 
Adviseur / eigenaar
richard@YincQ.nl

Jessica van Delden
Planning

jessica@YincQ.nl

Corine Moerland
Adviseur

corine@YincQ.nl

Lisanne Siersma
HRM / Marketing
info@YincQ.nl
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