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We r k , p r i v é e n g e l d g o e d g e r e g e l d !

WERK GELD

en
.nu
Doe mee en breng uw financiële
situatie
Werk, prive en geld goed geregeld!
helder.NU
in kaart

K&GELD

Werk & Geld biedt aan een groep medewerkers van vier universiteiten de unieke mogelijkheid om de persoonlijke
financiën helder in kaart te brengen. U kunt gebruik maken van de volgende drie mogelijkheden, waarbij het
aanmaken van een account altijd de eerste stap is.
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WERK en GELD.nu

Online instrument MijnGeldzaken.nl

Om u een helder inzicht te geven
in uw huidige en toekomstige financiële situatie, biedt Werk & Geld
u toegang tot het instrument
MijnGeldzaken. De toegang is veilig
en niemand heeft inzage in uw

gegevens. Lees daarover meer op
werkengeld.nu waar u ook uw gratis
account aanmaakt met de code uit
de begeleidende brief.

Uw financiële toekomst
helder in beeld!

Workshops

Heeft u een account aangemaakt,
dan bieden de meeste universiteiten
ook de mogelijkheid om een workshop te volgen. In twee uur tijd leert u
meer over financiële planning en het
gebruik van het online instrument
MijnGeldzaken. Voor de start van de
workshop kunt u uw gegevens invoe-

ren, zodat u goed voorbereid naar
de bijeenkomst komt. Na afloop kunt
u thuis verder aan de slag met het
optimaliseren van uw financiële toekomst. Ook deelname aan de workshop is kosteloos. Meldt u snel aan op
www.werkengeld.nu, het aantal
beschikbare plaatsen is beperkt.
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Eén uur persoonlijk advies

Werk & Geld biedt u tevens de mogelijkheid om één uur lang gratis
uw persoonlijke vragen te stellen
aan een financieel planner, die u
zelf kiest. Dit kan online via de advieskamer in MijnGeldzaken. U kunt
de adviseur toestemming geven
om de door u ingevoerde gegevens te bekijken. De adviseur kan

uw vragen dan snel en gericht beantwoorden. Een online gesprek
vraagt u aan als u bent ingelogd in
MijnGeldzaken. Sommige universiteiten bieden ook de mogelijkheid om
deze gesprekken op het werk te voeren. Kijk voor de mogelijkheden op
www.werkengeld.nu.

Meld u gratis aan op www.werkengeld.nu. Daar vindt u ook de
tijden en locaties van de workshops.
Werk & Geld is een initiatief van:
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Aangeboden door pensioenuitvoerder van ABP

• verandering van functie
• meer of minder werken
• eerder stoppen met werken
• werkloosheid/ontslag
• arbeidsongeschiktheid

Wanneer kan ik met pensioen en kan ik eerder stoppen? Als
mijn partner minder gaat werken, wat zijn dan de financiële
gevolgen? Is het verstandig om mijn hypotheek af te lossen?
Is mijn pensioeninkomen voldoende, zodat ik leuke dingen kan
doen op mijn oude dag?
Zo maar wat vragen over werk, privé en
geld waar u mogelijk niet direct antwoord op weet te geven, maar wel het
antwoord op zou willen hebben. Dan
is het project Werk & Geld iets voor u.

Heb ik het goed geregeld?
Meer dan ooit is het belangrijk om
duidelijk zicht te hebben op uw financiële situatie, nu en in de toekomst.
Zo schuiven pensioenleeftijden op en
moet u gedurende uw loopbaan vaker
keuzes maken die van invloed zijn op
uw financiële toekomst. Als werkgever
vinden wij het belangrijk dat u goed
wordt ondersteund bij het maken van
verantwoorde keuzes.

• samenwonen/trouwen
• kinderen krijgen
• overlijden (partner)
• verhuizen
• aflossen hypotheek

Het project Werk & Geld geeft u inzicht
in uw eigen financiële toekomst. Het
helpt u om de financiële gevolgen van
veranderingen in werk en leven in kaart
te brengen. U beantwoordt de vraag:
’Heb ik het goed geregeld of moet ik
wat doen?’. Via het project krijgt u een
instrument waarmee u beter keuzes
kunt maken, privé en zakelijk, die van
invloed zijn op uw financiële toekomst.

Zie de financiële
gevolgen in grafieken
en cijfers
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‘Heb ik mijn pensioen wel goed geregeld? En laat ik
mijn gezin wel goed achter als ik onverwacht kom te overlijden?’

Overzicht, inzicht en vooruitzicht
Keuzes die u maakt of wellicht overweegt, hebben al snel consequenties voor uw financiële huishouding,
nu en in de toekomst. U krijgt een
nieuwe functie, uw partner gaat
korter werken of u denkt er aan zelf
eerder te stoppen. Of meer in de privésfeer: u trouwt of koopt een huis,
er is sprake van een scheiding of
u raakt arbeidsongeschikt. Voor-

beelden van levensgebeurtenissen
met gevolgen voor uw inkomsten
en uitgaven van vandaag en
morgen. Het project Werk & Geld
geeft u overzicht en inzicht in de
financiële situatie van uw huishouden. U ziet zowel uw huidige
situatie, maar kijkt vooral ook vooruit naar uw situatie tot en tijdens
uw pensioen.

Voordelen Werk & Geld
• Een compleet financieel plan.
• U weet of u het goed geregeld
heeft of wat u moet doen.
• U kunt veel toekomstige
keuzes zelfstandig evalueren.
• U kunt advies inroepen van
een financieel planner.

		 ‘Sinds de geboorte van Dion zouden we beiden
minder willen gaan werken, maar kan dat eigenlijk wel?’

		 ‘Ik zou over 4 jaar willen stoppen met werken,
maar kan dat eigenlijk wel?’

Uw geldzaken compleet in beeld
Bij het maken van keuzes is het belangrijk om zicht te hebben op de gevolgen voor uw totale financiële ‘plaatje’.
Zo is het onvoldoende om uitsluitend
naar uw eigen pensioeninkomen te kijken als u ook een huis bezit, uw partner
ook inkomen heeft en u geen duidelijk
beeld hebt van de gewenste uitgaven.
Een integraal beeld van uw totale persoonlijke inkomsten, uitgaven en het
vermogen maakt dat u doordachte

keuzes kunt maken die passen bij uw
situatie, mogelijkheden en wensen.

Huishoudboekje

Planning

Inzicht in uw inkomsten en uitgaven.
Inclusief vergelijken met Nibud cijfers.

Werk & Geld biedt u daarom het online
instrument MijnGeldzaken.nl, waarmee u eenvoudig zicht krijgt op uw
totale financiële situatie. Het laat u
zien wat de financiële gevolgen zijn
van eventuele keuzes in de werk- of
privésfeer. Daarnaast zijn er workshops
voor het gebruik van het instrument

Inzicht in uw financiële toekomst en
tijdens pensioen.

en krijgt u informatie over de effecten
van levensgebeurtenissen. Ook kunt
u aanvullend en kosteloos gebruikmaken van de hulp van een ervaren financieel planner, zodat u verantwoorde keuzes maakt en zeker
antwoord kunt geven op de vraag:
Heb ik het goed geregeld of moet ik
wat doen?

Advies

Vragen? Stel ze online aan een planner
naar keuze in de advieskamer.
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