
Wij geloven dat financieel gezonde medewerkers met 
meer plezier aan het werk zijn. Dit leidt tot een gelukkigere 
medewerker, minder verzuim en een hogere productiviteit. 
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 werkgevers te gidsen in de interessante, 

maar ook complexe wereld van financiën, met onderwerpen 

als cao’s, pensioenen en financiële risico’s. Wij begeleiden 

organisaties in het maken van financiële keuzes met  

betrekking tot personeel, pensioenen en diverse regelingen. 

Zo blijf je als werkgever wendbaar en weerbaar in tijden 

van verandering. 

Typisch YincQ
• Wij gidsen werkgevers én werknemers door de complexe financiële wereld
• Wij bieden helder financieel inzicht en onafhankelijk advies 
• Wij komen met verrassende en passende oplossingen
• Wij werken pragmatisch waar mogelijk en persoonlijk waar nodig
• Wij doen ons werk met passie en daadkracht

Interesse?
Neem contact op met Richard Teuns (06 2151 1717) 

of Ronald Stolk (06 1607 8311) voor een  

vrijblijvend kennismakingsgesprek of  

kijk op www.yincq.nl. 

Wendbaar en weerbaar  
in tijden van verandering
YincQ voor werkgevers

Financieel Gezond Programma Mobiliteit en uitdiensttreding
Als werkgever probeer je medewerkers zo goed mogelijk 
inzicht te geven in financiële zaken zoals arbeidsvoorwaarden, 
cao-bepalingen, de pensioenregeling en aanvullende ver- 
zekeringen. Met het Financieel Gezond Programma onder-
steunen wij de financiële gezondheid van medewerkers en 
bieden wij het benodigde financiële inzicht om welover-
wogen keuzes voor de toekomst te maken. Gemakkelijk en 
toegankelijk via ons online dashboard wanneer mogelijk, 
met meer persoonlijke aandacht en advies op maat  
wanneer nodig. 

Wij geloven dat financieel gezonde medewerkers met meer plezier 
aan het werk zijn. Doordat ze inzicht hebben in hun financiën, nu 
en in de toekomst, kunnen zij zich focussen op het leveren van de 
beste bijdrage aan de organisatie, wat leidt tot een gelukkigere 
medewerker, minder verzuim en een hogere productiviteit. Goed 
werkgeverschap met voordelen voor werknemers en werkgevers!

Verandering is een constante. Inzicht in de mogelijkheden en 
keuzes die werkgevers en medewerkers kunnen maken en  
(financiële) consequenties daarvan biedt ruimte voor  
flexibiliteit en wendbaarheid. 

De adviseurs van YincQ ondersteunen op alle momenten: bij 
instroom, wanneer het gaat over arbeidsvoorwaarden, regelingen 
en pensioenkeuzes. Bij (on)vrijwillig gewijzigde functies of bij uit-
stroom, zoals (vervroegde) uitdiensttreding, (vrijwillige) vertrek- 
regelingen, in de voorbereiding op een mogelijke reorganisatie 
of bij de begeleiding van medewerkers van werk naar werk. YincQ 
brengt de scenario’s en financiële consequenties in kaart en  
adviseert werkgever en werknemers over de mogelijkheden rond-
om vrijwillige vertrekregelingen, 60plus-regelingen, ouderen- 
regelingen en plaatsmakersregelingen.

Zo gidsen wij organisaties in verandering door adviseren over 
financiële keuzes met betrekking tot personeel, pensioenen en 
diverse regelingen. Hierdoor blijft iedereen, werkgever of werk-
nemer, wendbaar en weerbaar in tijden van verandering.


