‘Samen met uw
medewerkers maken onze
specialisten een vitaal en
financieel gezond plan voor
de toekomst

De Toekomstscan
voor 55-plussers
Even stilstaan bij doorgaan
Visie op de toekomst

Inzicht met de Toekomstscan

Werknemers van 55 jaar en ouder zijn in de kracht

De Toekomstscan voor 55-plussers van Loyalis

van hun leven. Op de werkvloer hebben zij grote
toegevoegde waarde: ze zijn ervaren en brengen

helpt werknemers hun loopbaan krachtig vorm te
geven of af te ronden. Een goede vitaliteit stelt hen

stabiliteit in de organisatie. Tegelijkertijd komen er
veel veranderingen af op deze groep en dat kan

in staat om langer door te werken. Een gezonde
financiële situatie stelt werknemers in staat om

allerlei vragen oproepen. Hoe kan ik meegaan met
de ontwikkelingen en mijn energiebronnen

eerder te stoppen. Welke keuzes kunnen het best
worden gemaakt? Wat kan een werknemer doen

behouden? Wat kan ik zelf bijdragen en wat kan
de organisatie doen? Daarnaast zorgt de

om op een gezonde en vitale manier de eindstreep
te halen? De consultants van Loyalis Kennis &

verhoging van de AOW-leeftijd ervoor dat oudere
werknemers hun toekomstverwachting soms

Consult maken samen met uw mensen een
passend plan voor de toekomstvoor 55-plussers

moeten herzien. Hoe lang kan en wil ik
doorwerken? Als ik eerder wil stoppen, wat zijn

van Loyalis

dan mijn mogelijkheden? U kunt uw werknemers
helpen bij het beantwoorden van deze vragen.

Uw investering

Loyalis Kennis & Consult

De uitvoering van een Toekomstscan voor
55-plussers kost € 1.250,– per werknemer.

Loyalis Kennis & Consult bestaat uit een team
van dertig consultants met jarenlange ervaring

Bij afname van meerdere scans tegelijk krijgt
u een aparte, gunstige offerte van ons.

in de sectoren overheid, onderwijs en energie.
Wij zetten onze specialistische kennis van
personeelszaken en sociale zekerheid in om
samen met u ingewikkelde organisatievraag

Wat levert de Toekomstscan op
voor de werknemer?
• Een bewuste én juiste keuze voor de toekomst
• Met plezier doorwerken op basis van eigen
energiebronnen
• Duidelijkheid over wanneer de werknemer wil

stukken aan te pakken. Dat doen we door
wetgeving en ontwikkelingen in personeelszaken
voor u te vertalen naar praktische oplossingen en
ondersteuning op maat. Het resultaat? Vitale
medewerkers in een vitale organisatie.

en kán stoppen met werken
• Inzicht in de financiële consequenties van de

Welke diensten bieden wij?
• Procesbegeleiding bij vertrek en reorganisatie

gemaakte keuzes

• Workshops over ontwikkelingen in de sociale
zekerheid

Wij vertalen wetgeving en ontwikkelingen in
personeelszaken naar praktische
oplossingen en ondersteuning op maat

• Ondersteuning bij uw personeelsbeleid en
verzuimbeleid
• Advies over arbeidsvoorwaarden en
leeftijdsbewust personeelsbeleid
• Ondersteuning bij de selectie en inrichting van
uw arbodienstverlening

Wat levert de Toekomstscan op
voor de werkgever?

• Trainingen voor meer werkplezier en vitaliteit in
uw organisatie

• Gemotiveerde 55-plus werknemers
• Werknemers die hun mogelijkheden kennen en
bewuste, onderbouwde keuzes maken

Wat kunt u van ons verwachten?
• We luisteren naar uw behoeften en spelen

• Kwalitatief betere dienstverlening

daar op in

• Mogelijk kostenbesparing doordat werknemers

• Wij ondersteunen de verbetering van uw

eerder vertrekken

bedrijfsvoering, waardoor u kosten bespaart
• We helpen u en uw medewerkers vitaal en
gemotiveerd te blijven, of om de beste
vertrekroutes te verkennen
• Onze gedetailleerde kennis van uw sector
garandeert maatwerk

Wie is Loyalis

Contact

Loyalis is specialist in inkomenszekerheid en

Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen over de

pensioenaanvullingen. Wij bieden voornamelijk producten
en diensten op het gebied van arbeidsongeschiktheid,

Toekomstscan voor 55-plussers? Neem dan contact
op met uw Loyalis-adviseur. U kunt ook bellen met

nabestaandenregelingen en pensioen. Ook geven wij
advies en trainingen om gezond en fit te blijven werken.

de Loyalis Klantenservice op 045 579 69 96. Wij
zijn elke werkdag bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur.

Daarbij gaan we niet voor de grote winsten, maar kiezen
we voor de klant. Wij werken exclusief voor mensen die

Kijk voor meer informatie op www.loyalis.nl.

werken bij de overheid, in het onderwijs, in de bouw en bij
de energie- en nutsbedrijven. Onze producten en diensten

Loyalis Kennis & Consult
Postbus 4946

sluiten maximaal aan op de collectieve pensioenregelingen
en cao-afspraken. Loyalis is onderdeel van APG.

6401JS Heerlen
Easinet.loyalis.nl

