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"Ik MOET naar mijn werk!', is een veelgehoorde 
uitspraak. Met tegenzin start menig 
werknemer maandagochtend de werkweek. Op 
donderdag verlangt deze groep al naar het weekend. In 
deze workshop staat "Gevoelskracht" centraal. Met een 
rotgevoel dagelijks 'je geld verdienen' is slopend en 
kost veel energie. Hoe volg je je hart en hoef je je geen 
financiële zorgen te maken? Na afloop van deze 
workshop bent u in staat om bewuste keuzes te maken 
om de doelstellingen, die u wilt bereiken voor uw 
organisatie, voor uw mensen of voor uzelf, te 
realiseren. Het motto van deze workshop luidt: "Als je 
doet wat je leuk vindt, hoef je nooit te werken".
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Maar…………..Maar…………..Maar…………..Maar…………..
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De eerste wet van Gossen
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De verhouding van het algemene nut (U) van een consument, 

gespecifieerd in goederen en diensten waarin hij geïnteresseerd 

is (Qi), en de verhouding tot het marginale nut (MNi), het 

grensnut die de consument hierbij heeft.



25-9-2016

4

Employee Benefits                                   Financial Planning 7

Employee Benefits                                   Financial Planning



25-9-2016

5

Employee Benefits                                   Financial Planning

Vraag 1

• Stel dat je beschikt over al het geld dat je nodig 

hebt om in je behoeften te voorzien, nu en later, 

hoe zou je leven eruit zien? Zou je iets 

veranderen?
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Vraag 2

• Je gaat naar de dokter voor onderzoek. Je hoort 

dat je nog zo’n vijf tot tien jaar te leven hebt, hoe 

zou je de rest van je leven invullen?
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Vraag 3

• En stel dat je nog slechts vierentwintig uur te 

gaan hebt, resten je dan onvervulde dromen en 

verlangens? Wat heb je gemist? Zijn er zaken 

waar je nooit aan toegekomen bent, maar die je 

wel graag had gerealiseerd?’
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Be ready to hear……..
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Financiële Regelingen
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Goed geregeld
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Voldoende geld in uw portemonnee

om op elk moment in uw leven

de dingen te doen

die u moet doen

of 

wilt doen
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Persoonlijk Jaarverslag® 
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Studie

kinderen

Levens-

Verzekering

Budget

Lijfrente

Testament

Sociale

Zekerheid

Hypotheek
Pensioen

Beleggen

Sparen

Belasting

Arbeids-

ongeschikt

Overzicht, inzicht, uitzicht & actie
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duurzaam inzetbaar

vitaliteit-loopbaan-ontwikkeling

vrijwillig vertrek/boventallig/

actief mobiel/transfercenter
Outplacement/wachtgeld

Mobiliteit buiten de organisatie

uitstroom

Mobiliteit binnen de organisatie

instroom-doorstroom

Doelstellingen van organisaties en medewerkers

Het Persoonlijk Jaarverslag® brengt mensen in beweging met 100% objectief en onafhankelijk inzicht

Financieel Inzicht: overzicht – scenario’s

“Als je niet weet waar je staat en wat je keuzes zijn, 

kan je ook niet weten waarvoor je gaat”

duurzaam inzetbaar

vitaliteit-loopbaan-ontwikkeling

HR BeleidHR Beleid
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Als ik zo blijf……..
Als ik blijf kijken

zoals ik altijd heb gekeken

blijf ik denken

zoals ik altijd heb gedacht

Als ik blijf denken

zoals ik altijd heb gedacht

blijf ik geloven

zoals ik altijd heb geloofd

Als ik blijf geloven

zoals ik altijd heb geloofd

blijf ik doen

zoals ik altijd heb gedaan

Als ik blijf doen

zoals ik altijd heb gedaan

blijft mij overkomen

wat mij altijd overkomt
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