
Wij geloven dat financieel gezonde medewerkers met meer 
plezier aan het werk zijn. Daarom helpen wij werkgevers 
om medewerkers financieel gezond te laten zijn en blijven. 
Doordat medewerkers inzicht hebben in hun financiën, nu en 
in de toekomst, kunnen zij zich focussen op het leveren van 
de beste bijdrage aan de organisatie. Met scherpe analyses,  
vindingrijke oplossingen en heldere adviezen bieden wij 
inzicht en een concreet plan van aanpak. Persoonlijk,  
daadkrachtig en met resultaat.

Wij zijn er voor jou
Wij zijn er om jou te gidsen in de interessante, maar ook 

complexe wereld van financiën, met onderwerpen als 

cao’s, pensioenen en financiële risico’s. Met het Financieel 

Gezond Programma bieden wij jou inzicht in je financiële 

situatie, vandaag én in de toekomst, en adviseren we je 

over de keuzes die jij kan maken. 

De financiële gezondheid van mede-
werkers is niet altijd een gegeven. 
Vaak zien we dat inzicht en overzicht 
ontbreekt, op de korte, maar zeker op 
de lange termijn. Vermogen, schulden, 
hypotheken, pensioenopbouw… 
Persoonlijke financiën zijn complex, 
omdat je met zoveel dagelijkse én 
toekomstige inkomsten en uitgaven te 
maken hebt. Liefst wil je een totaal-
plaatje, waarmee je grip hebt op je 
financiële situatie, vandaag en in de 
toekomst. 

Met het Financieel Gezond Programma 
bieden wij je inzicht in jouw financiële 
situatie en adviseren we je over de 

keuzes die jij kan maken. Gemakkelijk 
en toegankelijk wanneer mogelijk, met 
meer persoonlijke aandacht en advies op 
maat wanneer nodig. Door middel van 
ons persoonlijke online dashboard krijg 
je aan de hand van diverse scenario’s 
inzicht in jouw financiële zaken en een 
helder en concreet toekomstbeeld. In 
het dashboard vind je berekeningen en 
analyses van onder andere arbeidsvoor-
waarden, het moment van pensioen en 
diverse cao-regelingen. 

Indien gewenst staan de adviseurs je 
persoonlijk bij met raad en daad tijdens 
face to face- of videospreekuren. Er 
wordt tijdens een persoonlijk gesprek op 

basis van de wensen van de werknemer 
een passend financieel plan ontwikkeld. 
Dit plan wordt periodiek besproken en 
waar nodig bijgesteld. Tot slot staan 
de adviseurs van YincQ werkgevers en 
werknemers bij met onafhankelijk advies 
bij individuele interventies. Denk hierbij 
aan gewijzigde functies, vervroegde 
uitdiensttreding, beëindiging dienst- 
verband of arbeidsongeschiktheid. 

Zo ondersteunen wij de financiële gezond-
heid van medewerkers en bieden wij het 
benodigde financiële inzicht om welover-
wogen keuzes voor de toekomst te maken. 

Meedoen?
Wil jij kosteloos (beter) inzicht in jouw financiële situatie, 
nu en in de toekomst? Een financieel plan op basis van jouw 
persoonlijke situatie, zodat je weloverwogen beslissingen 
kunt nemen? 

Het Financieel Gezond Programma word je aangeboden door 

jouw werkgever. Alle gegevens in jouw dashboard zijn alleen 

voor jou toegankelijk. Meedoen? Laat jouw werkgever weten 

dat je interesse hebt, dan nemen de adviseurs van YincQ  

vrijblijvend contact met je op. 

Altijd en overal  
inzicht in jouw financiën
YincQ voor werknemers

Financieel Gezond Programma


