Een frisse duik in
uw toekomst

YincQ bevordert de financiële
gezondheid van uw werknemers
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 gespecialiseerd is
in het bevorderen van de financiële gezondheid van uw medewerkers.
Verhoging van de productiviteit en reductie van kosten zijn het gevolg
voor u als werkgever.

www.YincQ.nl

Strategisch belang

Voor alle medewerkers

Voor werkgevers is het van strategisch belang dat werk
nemers Financieel Gezond zijn en een financieel plan
hebben dat life-event bestendig is. Dit geeft rust en
veiligheid en dat is nodig om mee te kunnen bewegen
met alle veranderingen die u als werkgever bezig houden.

We geven uw medewerker inzicht in de pensioenregeling
en de gevolgen bij mutaties. Hoe zit het ouderdomspensioen in elkaar? En wat zijn de inkomensgevolgen bij
huwelijk, samenwonen, echtscheiding, arbeidsongeschikt
heid en overlijden? Verder informeren wij werknemers over
WW, werkgeversregelingen, waardeoverdracht, aanpassing
van de pensioenregeling, CAO en arbeidsvoorwaarden.

Toekomstperspectief
medewerker

Specifiek voor oudere medewerkers

Werknemers die graag vervroegd met pensioen willen
gaan, denken vaak dat dit niet kan. YincQ geeft een helder
financieel inzicht, waarbij alle mogelijkheden worden
uitgerekend. Zorgen worden weggenomen en er ontstaat
een duidelijk toekomstperspectief. Dit geldt voor oudere
werknemers waarbij het pensioen in beeld komt, maar
ook voor nieuwe medewerkers die op het punt staan om
in dienst te treden. Met YincQ biedt u een betrokken en
onafhankelijke inzage in de persoonlijke financiële situatie.
Een goed gebaar dat absoluut gewaardeerd wordt.
De uitkomsten maken het personeelsverloop voor u als
organisatie beter beheersbaar. Een klassieke win-win.

Voor wie?

YincQ kan een collectieve presentatie over de pensioen
regeling verzorgen. Op persoonlijk niveau geven we een
helder inzicht in het netto besteedbaar inkomen, waarbij
alle scenario’s (ook van bijvoorbeeld deeltijdpensioen)
worden doorgerekend. Uitstroomtrajecten worden van
A tot Z begeleid. Met YincQ heeft u de regie op de duurzame inzetbaarheid van uw personeel beter in handen.

Specifiek voor zieke medewerkers
YincQ heeft een betrokken persoonlijke aanpak en biedt
onafhankelijk financieel inzicht. Hierbij wordt helder uitleg
gegeven over WIA, WW en uitstroommogelijkheden.

YincQ werkt in opdracht van werkgevers. Schakel ons in bij
alle situaties waarin persoonlijk financieel inzicht gewenst is
en uitkomst biedt.

Persoonlijk aanspreekpunt
Bij onze persoonlijke aanpak horen de volgende gezichten:

Ronald Stolk

Richard Teuns

Jessica van Delden

Lisanne Siersma

Adviseur / eigenaar
ronald@YincQ.nl

Adviseur / eigenaar
richard@YincQ.nl

Planning
jessica@YincQ.nl

HRM / Marketing
info@YincQ.nl

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

