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Biedt perspectief wanneer de 
pensioenleeftijd  in zicht komt…

Wij helpen je om de mogelijkheden en oplossingen inzichtelijk te maken! 

Persoonlijk en vertrouwelijk 
Het analyseren van de mogelijkheden is een persoonlijke aangelegenheid. We komen bij je thuis, luisteren naar 
je wensen en analyseren de mogelijkheden op alle betreffende gebieden. De beste oplossing, daar gaat het om. 

Duurzame begeleiding 
We begeleiden je tijdens het volledige traject tot aan de pensioengerechtigde leeftijd. Wij verzorgen en 
ontzorgen. 

Duidelijke taal 
De adviseurs van Vitaal-Vooruit zijn goed opgeleid. Ze hebben de vakdiploma´s op zak, zijn verzuimmanager 
en/of financieel planner (FFP). Onze adviseurs hebben jarenlange ervaring en houden het vooral begrijpelijk! 

Mooi gebaar 
Een werkgever is meestal bereid om mee te denken in de mogelijkheden en oplossingen. Wil je dit 
bespreekbaar maken bij je werkgever? Dan kan Vitaal-Vooruit je hiermee helpen. Met als uitkomst een 
duidelijk toekomstplan!

Is minder werken of eerder stoppen met werken een optie: 
Misschien is het wel eens door je hoofd geschoten…  
“Is doorpezen tot aan mijn 67ste nog wel mogelijk” 
“Ik heb nu al moeite om het bij te houden” 
“Wat zijn mijn mogelijkheden?” 

Voor wie verlangt naar meer balans tussen privé en werk of behoefte heeft 
aan meer vrijheid, loont het om de mogelijkheden te onderzoeken.  

Minder werken of eerder stoppen met werken.  
Hoe pak je dat aan?

Werknemer in
form

atie
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jouw wensen, jouw toekomst: 

Vitaal-Vooruit inventariseert jouw toekomst wensen. Altijd onder het motto ‘alles mag en niets moet’. Waarbij 
het goed te weten is dat je volledig kunt vertrouwen op onze onafhankelijke en integere aanpak. Zo zullen we 
nooit persoonlijke gegevens aan je werkgever doorspelen die niet allang bekend zijn. We analyseren je 
financiële privésituatie en geven advies voor twee mogelijke scenario's. We zijn een schakel tussen jou en je 
werkgever, betrokken én met gevoel voor wederzijdse belangen. 

Met  Vitaal-Vooruit kun je rekenen op 
• De inzet van gespecialiseerde kennis en kunde 
• 10 jaar ervaring in alle branches 
• Een betrouwbare, integere partner  
• Een onafhankelijke partij die je bijstaat 

We volgen een stappenplan 
• We maken vier keer een afspraak met jou 
• We inventariseren o.b.v. gezinssamenstelling, financiële gezinssituatie (inkomen, pensioenen, 

privévoorzieningen, hypotheek, vermogen, vaste lasten), wensen en doelstellingen 
• We stellen een financieel rapport op  
• We bespreken de inhoud van het rapport, de mogelijke scenario’s en het bijbehorende netto besteedbaar 

inkomen van jou en je partner 
• We stemmen jouw wensen af met die van de werkgever en zoeken naar de beste oplossing 
•  We bieden ondersteuning en begeleiding richting externe instanties 

De werknemersvoordelen vindt je hier:  www.vitaalvooruit.nl 
Of neem contact op met de heer Robert Reinink. 
T +31 6 34 26 26 58 

Vanaf ons eerste contact, dat vanzelfsprekend voor jou geheel 
vrijblijvend is, zijn we helder over wat we gaan doen en wat je op 

welk moment van ons kunt verwachten.

Ontzorgen, daar gaat het om.  
Pas als alles geregeld is, zit ons werk er op.

Ben je benieuwd of onze aanpak jou verder kan helpen?

http://www.vitaalvooruit.nl/werknemer
http://www.vitaalvooruit.nl/werknemer

