Financieel advies
bij ontslag

Krijgt u als werkgever te maken met een reorganisatie? En komen
uw werknemers in een sociaal plan terecht? In deze brochure leggen
we uit hoe PNO Media uw werknemers helpt met financieel advies.
Zo krijgen zij inzicht in hun financiële situatie nadat ze uit dienst zijn.
Naast een eventuele ontslagvergoeding, biedt u uw werknemers
daarmee persoonlijke begeleiding zodat ze weten waar ze aan toe zijn.
VRAGEN BIJ ONTSLAG
Wanneer u als werkgever te maken krijgt met een reorganisatie, breekt voor
u een zware periode aan. Maar ook uw medewerkers gaan een onzekere tijd
tegemoet. Ze komen mogelijk in een sociaal plan terecht. Bij uw medewerkers
leven vele persoonlijke en financiële vragen, waar u als werkgever niet altijd
antwoord op heeft, zoals:
REORGANISATIE?
• Wat kan ik het beste doen met mijn
ontslagvergoeding?
• Kan ik beter sparen of beleggen?
PNO MEDIA KAN UW
• Krijg ik WW en hoe lang houd ik het financieel dan uit?
• Wat zijn de gevolgen van ontslag voor mijn
MEDEWERKERS HELPEN
toekomstwensen?
• Welke financiële maatregelen moet ik nemen?
MET FINANCIEEL ADVIES
SAMENWERKING MET PNO MEDIA
PNO Media heeft op het gebied van financiële advisering goede ervaringen
met adviesorganisatie Your Financials. Hoe wij tot de selectie van deze partij
zijn gekomen leest u op pagina 3. Deelnemers van (PNO)werkgevers die met
een reorganisatie te maken hebben gehad, bevestigen het positieve beeld van
Your Financials. Lees ook hier meer over in het kader op de laatste pagina.

SPECIAAL AANBOD WERKGEVERS IN DE MEDIASECTOR
PNO Media heeft bij Your Financials een collectieve korting bedongen op
financiële adviestrajecten bij ontslag. Your Financials biedt uw werknemers
persoonlijk advies rondom ontslag voor een vaste prijs. Gemiddeld
genomen betaalt uw werknemer voor dit traject € 1.650 (incl. BTW). Door de
samenwerking met PNO Media is een lagere vaste prijs overeengekomen van
€ 1.295 (incl. BTW). Voor alle duidelijkheid: de korting komt helemaal ten goede
aan de werknemer. PNO Media heeft geen enkel financieel voordeel. Uiteraard
heeft u als werkgever de mogelijkheid om (een deel van) de advieskosten voor
eigen rekening te nemen.
WAT LEVERT HET ADVIES OP?
De analyse en het advies van Your Financials biedt uw werknemer inzicht
en overzicht in zijn of haar financiële positie. Uw werknemer onderneemt
hierdoor de juiste acties. Daarnaast zorgt het traject voor meer financiële rust
in een onzekere tijd. Het advies wordt uitgewerkt in een persoonlijk financieel
plan dat aanmerkelijk verder gaat dan alleen het bespreken van de fiscale
mogelijkheden van de ontslagvergoeding. Het advies bevat onder andere:
• E
 en analyse van het netto besteedbare inkomen en de
vermogensontwikkeling van uw werknemer en eventuele partner vóór en na
pensioen.
• E
 en persoonlijke scan van onder andere zaken als hypotheek, pensioen-,
spaar- en beleggingsverzekeringen.
• D
 e financiële consequenties en scenario’s bij overlijden en
arbeidsongeschiktheid.
• Een advies op maat bij de mogelijkheden van de ontslagvergoeding.

“DOOR HET ADVIES HEB IK DE JUISTE ACTIES KUNNEN ONDERNEMEN.
DAT ZORGT VOOR FINANCIËLE RUST VOOR MIJ EN MIJN GEZIN”

VOORDELEN VOOR UW WERKNEMER

VOORDELEN VOOR U ALS WERKGEVER

• Passend advies dat niet gericht is
op productverkoop.
• Een eventuele ontslagvergoeding en
het sociaal plan worden ingebed in de
specifieke situatie(s) van uw vertrekkende
medewerker.
• Uw medewerker wordt op de hoogte
gesteld van zijn financiële (on)
mogelijkheden en komt op nieuwe ideeën
over de invulling
van zijn toekomst.
• Collectieve korting door samenwerking
tussen Your Financials en PNO Media.
• Uw medewerker hoeft niet zelf op zoek
te gaan naar een geschikte onafhankelijk
adviseur.

• U geeft invulling aan uw zorgplicht
door werknemers niet alleen met een
ontslagvergoeding te laten vertrekken maar ze
ook goed financieel te begeleiden.
• De ervaring is dat het traject leidt tot minder
vragen bij uw personeelsafdeling.
• Vaak is er sprake van een soepeler
ontslagproces met een beter gevoel bij de
vertrekkende medewerker(s).
• Collectieve korting door samenwerking tussen
Your F
 inancials en PNO Media.
• U hoeft niet zelf op zoek te gaan naar een
geschikte onafhankelijk adviseur.

WAAROM YOUR FINANCIALS?
Na klantonderzoek is door PNO Media op basis van de uitkomsten en
behoeften gekeken naar de mogelijkheden in de markt voor een geschikte
partij op het gebied van financieel advies. Daarbij hebben we onze inkoopkracht
en netwerken ingezet. Voor de deelnemers aan het onderzoek wogen de
volgende criteria het zwaarst:
1. hoogwaardig kwalitatief financieel advies;
2. een goede service en persoonlijk contact;
3. mogelijkheden tot maatwerk voor werknemers en zzp’ers in de mediasector;
4. transparantie over de hoogte van alle kosten.
Gelet op deze criteria, sluit Your Financials ‘overall’ het beste aan. Dat betekent
overigens niet dat er geen andere geschikte partijen zijn die kunnen helpen op
het gebied van financieel advies.
WIE IS YOUR FINANCIALS
Your Financials is een adviesorganisatie met een
landelijk netwerk van zelfstandige financiële
planners, die voor PNO Media uitsluitend planners
inzet met minimaal 5 jaar – voor het vak relevante
– werkervaring die allemaal gecertificeerd zijn
(FFP of MFP/CFP). Your Financials is gericht
op het geven van objectief financieel advies
en financiële planning zeker ook voor mensen
in de mediasector. Er is sprake van volledige
kostentransparantie omdat uitsluitend op
uurbasis wordt gewerkt. Na een kosteloos
kennismakingsgesprek ontvangt een klant eerst
een opgave (dienstverleningsovereenkomst) van
het aantal benodigde uren en de te verwachten
kosten.
AANPAK PNO MEDIA EN YOUR FINANCIALS
PNO Media vindt het belangrijk om leveranciers
nauwkeurig te monitoren en regelmatig
te evalueren. Daarvoor worden ook de
evaluatieformulieren gebruikt die mensen met
wie een adviesgesprek is gevoerd hebben
ingevuld. Op die manier meten wij of leveranciers
daadwerkelijk genoeg kwaliteit in huis hebben
om werknemers en zzp’ers in de mediasector
goed te helpen. Deze stap nemen wij serieus. Bij
onvoldoende kwaliteit en uitzicht op verbetering,
worden leveranciers op termijn vervangen.
Schematisch ziet de aanpak er als volgt uit.

ARRANGEMENT VIA PNO MEDIA

AFSPRAAKBEVESTIGING +
DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

KOSTELOOS ORIËNTEREND
KENNISMAKINGSGESPREK

DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST

FINANCIEEL PLAN

AFRONDENDE BESPREKING EN
EVT. ADVIES PRODUCTINVULLING

EVALUATIEFORMULIER PNO MEDIA

REACTIE WERKNEMER OP ADVIESGESPREK MET YOUR FINANCIALS
“Ik ben zeer tevreden over de financiële adviezen van Your Financials na
mijn gedwongen vertrek bij mijn werkgever. Your Financials gaf mij inzicht
in de financiële mogelijkheden om mijn toekomst mede richting te geven.
De mogelijkheden varieerden van de WW ingaan tot zzp’er worden en nadien van
mijn pensioen gaan genieten. Het op een aantrekkelijke wijze benutten van mijn
exitvergoeding, liep als een rode lijn door de scenario’s heen. En last but not least
kreeg ik antwoord op een belangrijke vraag van mijn echtgenote: of zij zonder
probleem enkele jaren eerder kan stoppen met werken?
De onafhankelijkheid van Your Financials vond ik belangrijk. Ik ondervond geen
enkele druk om bepaalde zaken persé te doen of specifieke producten aan te
kopen. Tot slot heeft Your Financials mij geadviseerd bij de keuze en invulling van
enkele spaarproducten. Door de rapportage en het advies van Your Financials
heb ik de juiste acties ondernomen. Dat zorgde voor financiële rust voor mij en
mijn gezin.”

MEER INFORMATIE
Wilt u meer informatie over financieel advies
bij ontslag? Neemt u dan contact op met uw
relatiebeheerder Gertjan van den Hengel via
035 702 34 21. Meer algemene informatie over
Your Financials vindt u op: www.yourfinancials.nl.
Wilt u kennismaken met Your Financials om dit
aanbod te bespreken? Neemt u dan contact op met
Jan van der Wel MFP CFP® van Your Financials via
035 820 02 26 of jvanderwel@yourfinancials.nl.
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