
 

 

PERSOONLIJK FINANCIEEL INZICHT VOOR 

IEDERE WERKNEMER 
 

ANTWOORDEN OP FINANCIËLE VRAGEN 

Werknemers worden geconfronteerd met toenemende onzekerheden betreffende hun financiële toekomst. 
Op verschillende terreinen zijn aanpassingen gedaan in ons sociale stelsel. Zo worden pensioenleeftijden 
verhoogd en uitkeringen aangepast. Door deze veranderingen zitten werknemers met vragen. Deze kunnen 
uitsluitend goed beantwoord worden bij een persoonlijke aanpak waarbij het gehele uitgaven- en 
inkomstenplaatje van de werknemer en het gezin wordt betrokken. Of het nu gaat om bijvoorbeeld een 
hypotheek, risico’s van overlijden, een outplacement traject of de vraag of het pensioen goed geregeld is, een 
persoonlijke integrale kijk op de financiële situatie is noodzakelijk. De voorgestelde wet pensioencommunicatie 
legt ook de nadruk op deze integrale aanpak. Het platform MijnGeldzaken.nl geeft werknemers dit noodzakelijk 
inzicht op persoonlijk niveau. Zowel voor oudere werknemers die gerichte vragen hebben over hun loopbaan 
en gevolgen voor hun pensioen, als voor jongere werknemers die vragen hebben in verband met life events als 
meer / minder werken, gezinsuitbreiding, gevolgen van overstappen naar een andere baan of het kopen van 
een huis. Het platform geeft zo het financiële inzicht bij de duurzame inzetbaarheid van werknemers. 

FINANCIEEL INZICHT ALS ARBEIDSVOORWAARDE 

Een goed beeld van de financiële situatie nu en in de toekomst stelt werknemers in staat om bewust de juiste 
keuzes te maken. MijnGeldzaken.nl biedt werknemers deze mogelijkheid. Het platform biedt alle instrumenten 
om zelf een financieel plan te maken. Ook bij risicoscenario’s als overlijden en arbeidsongeschiktheid. Dit 
inzicht verhoogt de waardering voor de arbeidsvoorwaarden en zorgt dat werknemers inzicht in keuzes krijgen 
en tijdig maatregelen treffen. Ook de gevolgen van pensioenaanpassingen en keuzes omtrent eerder stoppen 
met werken, korter werken of ontslag, kunnen zelfstandig geëvalueerd worden. Waar de werknemer dat wenst 
kan hulp ingeroepen worden van een onafhankelijk adviseur. Adviseurs door het gehele land zijn via een online 
video-verbinding te raadplegen.  

 

WAT LEVERT HET DE WERKGEVER OP? 

 Kostenbesparing door ontlasting van de HR-afdeling 

 U voldoet aan toenemende zorgplicht 

 Bevordert duurzame inzetbaarheid van werknemers 

 Hogere waardering van arbeidsvoorwaarden 

 Werknemers die bewuster keuzes maken 

 Support van onafhankelijke adviseurs bij bijv. outplacement   

 Koppeling met bestaande systemen mogelijk 
  



WAT LEVERT HET UW WERKNEMER OP? 

 Inzicht, overzicht en vooruitzicht in zijn financiële situatie op 
gezinsniveau 

 Een waardevol financieel plan 

 Een levend financieel dossier 

 Bewuste keuzes maken voor de toekomst 

 Toegang tot onafhankelijk financieel advies 

 Beter inzicht leidt tot financiële rust en betere keuzes 

 

WELKE DIENSTEN BIEDEN WIJ? 

 Financieel adviesportaal voor werknemers 

 Persoonlijk financieel advies voor werknemers 

 Ondersteuning werknemers op financieel vlak bij vertrek en 
reorganisatie 

 Workshops over arbeidsvoorwaarden en financiële planning 

 Budget coaching 

 Koppelingen met bestaande platforms en ontwikkelen 
specifieke applicaties 

 

UW INVESTERING IN DE TOEKOMST 

Toekomstscans en een inkomen voor later advies kosten al gauw 
tussen de €600 en €1200 per werknemer. Vaak wordt dit instrument 
voor een beperkte groep werknemers eenmalig ingezet. Bij een 
veranderende persoonlijke situatie zijn deze adviezen al gauw weer 
verouderd. MijnGeldzaken.nl biedt een betaalbare 
loopbaanbestendige oplossing voor uw werknemers. Ook bij 
veranderende omstandigheden houden uw werknemers altijd inzicht 
in hun financiële toekomst. Toegang tot alle mogelijkheden van het 
platform kost €53,72 p/j. Prijs is afhankelijk van de aantallen en de 
extra diensten die worden afgenomen, als bijvoorbeeld workshops of 
vouchers voor een persoonlijk gesprek in de online advieskamer. 
Neem voor een offerte contact op met FinBase. 

 

WIE IS FINBASE 

FinBase is het bedrijf achter MijnGeldzaken.nl. FinBase staat 
geregistreerd bij de AFM. Wij verkopen geen financiële producten en 
zijn volledig onafhankelijk. FinBase richt zich volledig op het geven 
van goed en betaalbaar advies aan consumenten en het ontwikkelen 
van financiële communicatieplatformen. Adviseurs die zijn 
aangesloten bij MijnGeldzaken.nl zijn onafhankelijke advieskantoren 
door het hele land die beschikken over de vereiste diploma’s. 
Consumenten hebben de vrije hand bij het kiezen van een adviseur 
en zijn eigenaar van hun dossier.  

Wet pensioen-

communicatie 

 

De wetgever is voornemens om per 
2015 de wet pensioencommunicatie 
in werking te laten treden. Deze 
houdt in dat werkgevers verplicht 
worden om antwoord te geven op 3 
vragen met betrekking tot pensioen. 

1) Hoeveel krijgt een deelnemer? 

2) Is dat voldoende? 

3) Wat moet de deelnemer doen? 

 

Uitsluitend bij een persoonlijke kijk 
op de gehele financiële situatie van 
het gezin van de werknemer, kan een 
goed antwoord gegeven worden op 
deze vragen. Als enige biedt 
MijnGeldzaken.nl deze mogelijkheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Watergoorweg 102b 

3861 MA Nijkerk 

info@finbase.nl, 033-2022007 

AFM vergunning: 12041969 

 

 

 

 

 


