Rondom pensioenen bestaat veel onduidelijkheid en wantrouwen. Dat is ook niet zo gek.
Vaak is het een onderwerp waar liever niet aan gedacht wordt. Tót de pensioenleeftijd nadert
en hier geen ontkomen meer aan is. Om te voorkomen dat werknemers voor verrassingen
komen te staan, is het mijn missie om hen pensioenbewust te maken.

WERKNEMERS & PENSIOENBEWUSTZIJN
Pensioenen zijn complex. Maar als werknemers pensioenbewust zijn, is het hen duidelijk dat bepaalde gebeurtenissen hun pensioen kunnen beïnvloeden. Ze zijn op de hoogte van het pensioeninkomen bij ouderdom, overlijden
of arbeidsongeschiktheid. Ze weten precies of het pensioeninkomen toereikend is. En is dat het niet; dan weten ze
oplossingen te vinden die passen bij hun (gewenste) situatie.

WIE BEN IK?
Mijn naam is Ton Post en ik ben bijna 35 jaar actief geweest als pensioenadviseur.
Sinds juli 2017 geniet ik van het ‘Zwitserleven Gevoel’ en wil ik als ervaringsdeskundige mijn
pensioenkennis en passie voor informeren over pensioen met anderen delen. Om deze reden
is Post Pensioen opgericht, met als doel om in begrijpelijke taal en met eenvoudige woorden
met werknemers in gesprek te gaan over het pensioen. Mijn aanpak zorgt ervoor dat deelnemers actief aan de slag gaan. Ze leren kritisch, maar ook ‘breder’ kijken naar hun pensioen.

AANPAK
Informatie over pensioenen is overal. Online is veel te vinden en reclames op tv en radio zijn er in overvloed.
Maar juist deze overvloed aan informatie zorgt voor complexiteit. En complexiteit leidt tot onduidelijkheid,
waarna onzekerheid volgt.
Tijdens de Pensioen Workshops van Post Pensioen ga ik in gesprek met uw werknemers over (hun) pensioen.
U kunt kiezen uit twee workshops: de 'Post Pensioen Workshop' of de 'PensioenInzicht Workshop'.

POST PENSIOEN WORKSHOP
Voor al uw werknemers (max. 30 deelnemers, duur max. 2 - 2 ½ uur).
• De deelnemers worden in groepen ingedeeld op basis van leeftijd/generatie.
• Aan de hand van stellingen discussiëren we over actuele pensioenzaken die deze verschillende
leeftijdsgroepen raken.
• Vervolgens gaan we in een plenaire bespreking de verkregen inzichten ‘breed’ met elkaar delen.
• Waarna we tenslotte met een checklist van de eigen pensioenregeling erbij een start maken met het
invullen van een eigen ‘pensioenplaatje’.

PENSIOENINZICHT WORKSHOP
Voor werknemers die over enkele jaren of binnenkort met pensioen gaan
(max. 12/16 deelnemers, duur max. 1 ½ - 2 uur).
• Na een ‘toets’ over pensioenbewustzijn gaan we eerst alle zaken doornemen waarover werknemers voor
hun pensioen moeten nadenken.
• Daarna gaan we een start maken met het invullen van een eigen ‘pensioenplaatje’.
• Tot slot krijgen alle deelnemers na de workshop de mogelijkheid voor een persoonlijk vervolggesprek
van max. 1 uur.

Alle workshops kenmerken zich door begrijpelijke taal, eenvoudige woorden, interactie en discussie.

VOORDELEN VOOR WERKNEMER ÉN WERKGEVER
 Stijgende waardering voor pensioen als arbeidsvoorwaarde.
 Weten dat het pensioen goed geregeld is, geeft werknemers de rust en ruimte om zich volledig
te focussen op het dagelijks werk.
 Pensioenbewuste werknemers die zich een mening hebben gevormd over (het eigen) pensioen.
 Pensioenbewuste werknemers die in staat zijn om de juiste afwegingen te maken in hun pensioenkeuzes.

VOOR WIE?
De workshops van Post Pensioen zijn voor bedrijven met 5 tot 150 werknemers.

UW INVESTERING
De kosten voor de ‘Post Pensioen Workshop’ bedragen € 1.250 excl. BTW. Hierbij is inbegrepen een
voorbereidingsgesprek, de ontwikkeling van de workshop, de workshop zelf en een nabespreking.
Voor de “PensioenInzicht Workshop’ bedragen de kosten € 750 excl. BTW en voor de persoonlijke
vervolggesprekken € 125 per uur, excl. BTW.

POST PENSIOEN
Naast de Pensioen Workshops kunt u bij Post Pensioen ook terecht voor:
• persoonlijke pensioengesprekken voor al uw werknemers;
• persoonlijke pensioenkeuze-begeleiding voor werknemers die binnenkort met pensioen gaan;
• HR-ondersteuning bij het informeren van werknemers over hun pensioen;
• en maatwerk-presentaties over de pensioenregeling.
De kosten voor deze diensten bedragen € 125 per uur, excl. BTW.

CONTACT
Wilt u meer informatie? Bezoek dan mijn website óf neem direct contact op voor een geheel vrijblijvend
kennismakingsgesprek.

Ton Post
 www.post-pensioen.nl
 +31 (0)6 53 70 75 72
 ton@post-pensioen.nl

