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Concrete vragen waar u als werkgever over nadenkt.
Sommige oudere werknemers houden dit werk zo niet
vol…

62% van de werknemers wil gestaag afbouwen of direct stoppen
(voor wettelijke pensioenleeftijd) zodra er voldoende netto

inkomen is opgebouwd.

Oudere werknemers wensen duidelijk inzicht in hun
financiële toekomstsituatie.

44% van de werknemers vindt informatie over hun pensioen
complex.

Hoe houd ik mijn medewerkers gezond, gemotiveerd en
productief?
37% van de werknemers denkt te maken te krijgen met
gezondheidsproblemen voor of na hun pensioen.

Oudere medewerkers verwachten hulp om inzetbaar te
blijven.
76% van de werknemers is bereid tot bekleden eenvoudigere
functie.

Bron: mercer

Gezonde en gemotiveerde medewerkers zijn
van cruciaal belang voor uw onderneming.
Welke rol is daarin voor u weggelegd? VitaalVooruit ondersteunt u en uw medewerker met
een passende strategie!

Vitaal-Vooruit is ruim tien jaar actief binnen het thema arbeidsmobiliteit.
Wij voorzien in de behoefte de arbeidsmobiliteit van oudere medewerkers
op de meest menselijke en welwillende manier te optimaliseren.
Wat we doen
Vanuit onze expertise onderzoeken wij, samen met u, welke kansen er zijn
voor uw bedrijf. Hetzelfde doen wij voor uw werknemer. Dit opent de
mogelijkheid om gezamenlijk tot concrete en duurzame oplossingen te
komen.
Hoe wij werken
Met beide partijen spreken wij over hun wensen en behoeftes. Deze opties
worden onderbouwd met een compleet financieel inzicht. Zo nemen wij
de zorgen over de financiële toekomstsituatie bij uw werknemer weg en
dát bevordert de doorstroom in uw personeelsbestand. Met een concreet
plan ontzorgt Vitaal-Vooruit uw medewerker tot aan de AOW-leeftijd.
Wij bieden
• Een persoonlijke werkwijze waar wensen en zorgen centraal staan
• Een duurzaam toekomstperspectief en brengen beweging
• Positieve invloed op motivatie en arbeidsproductiviteit
• Vooraf inzicht in de kosten en baten
• Ontzorging en begeleiding tot uw werknemer AOW geniet.
Met Vitaal-Vooruit blijft waardevolle kennis behouden, ontstaat een
juiste balans tussen werk, privé en zorg en creëert u ruimte voor jong
talent. Wij begeleiden het gehele traject vanuit een onafhankelijke rol,
waarbij het motto luid: ‘alles mag, niets moet’.
Benieuwd hoe wij dat aanpakken?
Wij nemen binnenkort telefonisch contact met u op of bel ons op:

088 110 1200

