ToekomstVerkenner
Toolkit voor werkgevers om werknemers te informeren
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1.

Inleiding – De Toekomstverkenner

Nederlanders moeten steeds langer doorwerken, ook in de zorg is dit het geval. Aangezien werken
in de zorgsector zowel fysiek als mentaal veel van mensen vraagt, zijn er zorgen vanuit
deelnemers, werkgevers en het pensioenfonds over de vitaliteit van deelnemers gedurende hun
werkzame leven. Het fysiek zware werk resulteert, naarmate men ouder wordt, veelvuldig in
lichamelijke klachten met verhoogde kans op arbeidsongeschiktheid. Met de Toekomstverkenner
krijgt uw werknemer binnen 15 minuten zicht op wat het betekent om bijvoorbeeld eerder of
gedeeltelijk te stoppen met werken. Zo wordt uw medewerker geholpen om gezond de eindstreep
te behalen.
Wellicht bent u al bekend met de pensioenplanner van PFZW. Deze tool geeft de werknemer
nuttige informatie en is met name relevant wanneer het pensioen dichterbij komt. De
Toekomstverkenner is met name ontworpen voor werknemers die wat jonger zijn en heeft ten
opzichte van de pensioenplanner een aantal belangrijke voordelen:
 Totaal financieel plaatje; in de verkenning worden ook inkomsten en uitgaven
meegenomen.
 Samen met partner; het is mogelijk om de gezamenlijke situatie te verkennen.
 Gegevens van alle pensioenfondsen; opgebouwd pensioen bij alle pensioenfondsen waar
uw werknemer pensioen opgebouwd heeft, wordt meegenomen in de verkenning.
Om op een gemakkelijke wijze de Toekomstverkenner onder de aandacht van uw medewerkers te
brengen, vindt u in dit document een voorbeeldtekst voor in uw nieuwsbrief of op de
intranetpagina. Daarnaast kunt u de presentatie gebruiken om uw werknemers te informeren over
de Toekomstverkenner.

Verschillen tussen de verschillende tools; MPO, Toekomstverkenner, Pensioenplanner
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2.

Tekst intranet - Voorbeeld

Minder werken? Eerder met pensioen? Wat zijn de
effecten op je financiële situatie?
De Toekomstverkenner geeft je binnen 15 minuten inzicht
Je bent misschien al bekend met de Pensioenplanner, de tool die gebruikt wordt wanneer het
pensioen al dichterbij komt en je een actueel en nauwkeurig overzicht van je pensioensituatie wilt.
Naast de planner, is er de Toekomstverkenner. Deze tool helpt je in een eerdere levensfase met
het schetsen van een inzicht voor onder andere minder werken of eerder stoppen met werken.
De Toekomstverkenner is een (gratis) online tool die je, zonder je schoenendoos te hoeven
omkeren, in 15 minuten inzicht geeft in je totale financiële situatie. Je logt in met je DigiD en je
gegevens worden veilig opgehaald bij de Belastingdienst en Mijnpensioenoverzicht. Vervolgens
krijg je een overzicht van je huidige en toekomstige situatie, wat helpt bij het maken van keuzes
omtrent onder andere eerder stoppen of minder werken.
Nieuwsgierig naar jouw eigen overzicht? Kijk op pfzw.nl/toekomstverkenner
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3.

Tekst nieuwsbrief voor werknemers - Voorbeeld

Welk effect heeft minder of eerder stoppen met werken op mijn pensioen? De
Toekomstverkenner geeft binnen 15 minuten inzicht.
De Toekomstverkenner is een (gratis) online tool die je, zonder je schoenendoos te hoeven
omkeren, in 15 minuten inzicht geeft in je totale financiële situatie. Je logt in met je DigiD en je
gegevens worden veilig opgehaald bij de Belastingdienst en Mijnpensioenoverzicht. Vervolgens
krijg je een overzicht van je huidige en toekomstige situatie, wat helpt bij het maken van keuzes
omtrent onder andere eerder stoppen of minder werken.
Nieuwsgierig naar jouw eigen overzicht? Kijk op pfzw.nl/toekomstverkenner
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4.

Presentatie voor werknemers

In de bijlage is de presentatie met uitleg over de Toekomstverkenner te vinden. Deze kunt u delen
met uw werknemers.
Voor meer informatie kijk op: https://www.toekomstverkenner.nl/pfzw/voordelen-werkgevers
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