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Financieel Inzicht 
& Pensioenbegeleiding

Wie zijn wij?
Comminz is een financieel communicatiebureau. We verkopen geen 
producten, maar leggen uit hoe financiën en pensioenen werken. Zo zijn we 
echt onafhankelijk. We geven interactieve workshops aan HR afdelingen en 
medewerkers om lastige financiële materie en mogelijkheden uit te leggen. 
Ook begeleiden we medewerkers in persoonlijke trajecten; van financieel 
inzicht tot pensioenaanvragen, van budgetcoaching tot pensioencoaching.

We zijn ons er van bewust dat niet iedereen op hetzelfde niveau geïnformeerd 
is. Daarom kijken we op maat hoe we uw medewerkers het beste kunnen 
helpen. Sommige medewerkers helpen we met beeldbellen zoals; Teams, 
Skype of Zoom. Andere medewerkers bezoeken we thuis of op locatie. Als 
dit beter past.

Een financieel fitte en goed voorbereide medewerker maakt makkelijker 
beslissingen naar de toekomst. Dat is zowel prettig voor uw medewerker als 
voor de organisatie.

Meer weten? 
Neem vrijblijvend contact met ons op voor een oriënterend gesprek over 
onze ervaringen en de mogelijkheden.

Bel: 088-4353333
Mail: info@comminz.nl
www.comminz.nl
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Voor het thema Budgetcoaching; interactieve workshops 
met inzicht in je eigen gedrag en actieve tips om dit 
veranderen als je dat wilt. En de Pensioencoach neemt 
interactief uw medewerkers mee in uitdagingen, vragen en 
mogelijkheden naar de toekomst.

Waar inzetbaar in uw organisatie?
‘Op maat’ bieden we als Comminz graag ondersteuning 
aan uw organisatie om te zorgen dat uw medewerkers 
financieel goed voorbereid zijn op de toekomst. Dat kan 
zinvol zijn bij onder andere:

• Reorganisaties, 
• Vertrekregelingen, 
• 2e Spoortrajecten, 
• Van Werk naar Werk trajecten, 
• (Preventieve) mobiliteit, 
• Fit naar je Pensioentrajecten 
• Ouderenregelingen, generatiepact
• Zware beroepenregelingen, RVU regelingen

In deze trajecten krijgen medewerkers een Persoonlijk 
Financieel Routeboek. Hierin staat in eenvoudige, duidelijke 
taal omschreven hoe de financiële situatie er in de toekomst 
uit kan zien.

Financieel inzicht geeft rust en overzicht. Heeft uw medewerker behoefte aan financieel inzicht omdat de 
toekomst verandert? Dan is het fijn dat u als werkgever kan ondersteunen. Onduidelijkheid in de financiële 
situatie kan namelijk een grote belemmering zijn voor de medewerker om ‘in beweging’ te komen. 

Als een van de grootste onafhankelijke financiële communicatiebureaus helpt Comminz medewerkers bij 
grote organisaties met het geven van Financieel Inzicht. Eenvoudig, helder, in netto bedragen. Maar wel 
compleet met alle inkomens en uitgaven, nu en later, zodat uw medewerker precies weet waar hij/ zij aan toe is.  
Zowel nu als in de toekomst.

Onze financiële specialisten kunnen modulair 
ondersteuning bieden zodat het aanbod altijd past bij de 
behoefte van de medewerker. Voorbeelden hiervan zijn o.a.:

Financieel Inzicht 
Van een ’Financiële Foto met 1 persoonlijk gesprek’, tot 
’Uitgebreid Financieel Inzicht met meerdere scenario’s 
en 2 gesprekken’. Of ‘Online’ als uw medewerker dit liever 
heeft. Onze financiële inzichten geven een compleet beeld 
van alle inkomens, pensioenen én uitgaven. Van zowel de 
medewerker als ook de eventuele partner. Voor nu, maar 
ook voor later. Of als 1 van beiden weg komt te vallen…

Budgetcoach
Spelen er bij uw medewerker financiële problemen? 
Of vinden ze het fijn om tips te krijgen om eventuele 
problemen te voorkomen? Dan kan een budgetcoach een 
grote uitkomst zijn.

Pensioencoach
Onze pensioencoaches helpen als er andere uitdagingen 
zijn dan financiën. Als ze het bijvoorbeeld lastig vinden 
om na die lange diensttijd en het bijbehorende ritme weer 
volledig thuis te zijn. Hoe vind je samen een nieuw ritme? 
Hoe hou ik mijn sociale contacten op orde?

Workshops
Naast de persoonlijke ondersteuning hebben we ook een 
aantal workshops in groepsverband in ons programma. 
Voor het thema Financiën en Pensioen; ondersteuning op 
groepsniveau met workshops voor jongeren en ouderen; 
interactief met veel tips en gericht op de mogelijkheden. 

Financieel Inzicht 
& Pensioenbegeleiding Financiële  

Inzicht Online

• Financieel Inzicht
• Met partner
• Alles in Financiële 

Planningsmodule die 
medewerker zelf kan inkijken

• Jaarlijks aanpasbaar
• 1 uitleg gesprek per jaar

Pensioen 
aanvraagdesk

• Begeleiding in het  
aanvragen van pensioenen

Workshop
Pensioencoaching

• Bespreken uitdagingen, 
mogelijkheden en tips naar de 
toekomst

• Max 10 deelnemers
• 2 x 3,5 uur

Financiële Foto

• Financieel Inzicht
• Met partner
• 1 gesprek
• Inzichtrapport

Pensioencoach

• Oriënterend gesprek
• perspectiefgesprek
• aantal gesprekken in overleg
• combinatie met ‘Financiële 

Foto’ of ‘Financieel inzicht 
Uitgebreid’ mogelijk

Workshop
Geld en je Levensweg

• Uitleg en toelichting over 
financiën en pensioen. Met 
alle actualiteiten!

• Max 15 deelnemers
• 2,5 uur
• Leeftijd < 55

Workshop
Haal meer uit je salaris

• Plannen, budgetteren, 
inkomensregelingen, 
belastingen

• Max 10 deelnemers
• 2 x 3,5 uur

Financiële Inzicht 
Uitgebreid

• Financieel Inzicht
• Met partner
• 2 gesprekken
• 2 scenario’s
• Inzichtrapport

Budgetcoach

• Oriënterend gesprek
• aantal gesprekken in overleg
• combinatie met ‘Financiële 

Foto’ of ‘Financieel inzicht 
Uitgebreid’ mogelijk

Workshop
Fit naar je Pensioen

• Uitleg en toelichting 
over pensioen en alle 
mogelijkheden hiervan

• Max 15 deelnemers
• 2,5 uur
• Leeftijd >55

Workshop
Financieel Inzicht en 

Mobiliteit (voor HR)

• Uitleg financiën en pensioen
• Toepasbare mogelijkheden van 

Financieel inzicht en mobiliteit
• Max 15 deelnemers
• 2,5 uur

Financieel Inzicht & Pensioenbegeleiding 
modulair bij Comminz



Bel: 088-4353333   Mail: info@comminz.nl   www.comminz.nl

Voor het thema Budgetcoaching; interactieve workshops 
met inzicht in je eigen gedrag en actieve tips om dit 
veranderen als je dat wilt. En de Pensioencoach neemt 
interactief uw medewerkers mee in uitdagingen, vragen en 
mogelijkheden naar de toekomst.

Waar inzetbaar in uw organisatie?
‘Op maat’ bieden we als Comminz graag ondersteuning 
aan uw organisatie om te zorgen dat uw medewerkers 
financieel goed voorbereid zijn op de toekomst. Dat kan 
zinvol zijn bij onder andere:

• Reorganisaties, 
• Vertrekregelingen, 
• 2e Spoortrajecten, 
• Van Werk naar Werk trajecten, 
• (Preventieve) mobiliteit, 
• Fit naar je Pensioentrajecten 
• Ouderenregelingen, generatiepact
• Zware beroepenregelingen, RVU regelingen

In deze trajecten krijgen medewerkers een Persoonlijk 
Financieel Routeboek. Hierin staat in eenvoudige, duidelijke 
taal omschreven hoe de financiële situatie er in de toekomst 
uit kan zien.

Financieel inzicht geeft rust en overzicht. Heeft uw medewerker behoefte aan financieel inzicht omdat de 
toekomst verandert? Dan is het fijn dat u als werkgever kan ondersteunen. Onduidelijkheid in de financiële 
situatie kan namelijk een grote belemmering zijn voor de medewerker om ‘in beweging’ te komen. 

Als een van de grootste onafhankelijke financiële communicatiebureaus helpt Comminz medewerkers bij 
grote organisaties met het geven van Financieel Inzicht. Eenvoudig, helder, in netto bedragen. Maar wel 
compleet met alle inkomens en uitgaven, nu en later, zodat uw medewerker precies weet waar hij/ zij aan toe is.  
Zowel nu als in de toekomst.

Onze financiële specialisten kunnen modulair 
ondersteuning bieden zodat het aanbod altijd past bij de 
behoefte van de medewerker. Voorbeelden hiervan zijn o.a.:

Financieel Inzicht 
Van een ’Financiële Foto met 1 persoonlijk gesprek’, tot 
’Uitgebreid Financieel Inzicht met meerdere scenario’s 
en 2 gesprekken’. Of ‘Online’ als uw medewerker dit liever 
heeft. Onze financiële inzichten geven een compleet beeld 
van alle inkomens, pensioenen én uitgaven. Van zowel de 
medewerker als ook de eventuele partner. Voor nu, maar 
ook voor later. Of als 1 van beiden weg komt te vallen…

Budgetcoach
Spelen er bij uw medewerker financiële problemen? 
Of vinden ze het fijn om tips te krijgen om eventuele 
problemen te voorkomen? Dan kan een budgetcoach een 
grote uitkomst zijn.

Pensioencoach
Onze pensioencoaches helpen als er andere uitdagingen 
zijn dan financiën. Als ze het bijvoorbeeld lastig vinden 
om na die lange diensttijd en het bijbehorende ritme weer 
volledig thuis te zijn. Hoe vind je samen een nieuw ritme? 
Hoe hou ik mijn sociale contacten op orde?

Workshops
Naast de persoonlijke ondersteuning hebben we ook een 
aantal workshops in groepsverband in ons programma. 
Voor het thema Financiën en Pensioen; ondersteuning op 
groepsniveau met workshops voor jongeren en ouderen; 
interactief met veel tips en gericht op de mogelijkheden. 

Financieel Inzicht 
& Pensioenbegeleiding Financiële  

Inzicht Online

• Financieel Inzicht
• Met partner
• Alles in Financiële 

Planningsmodule die 
medewerker zelf kan inkijken

• Jaarlijks aanpasbaar
• 1 uitleg gesprek per jaar

Pensioen 
aanvraagdesk

• Begeleiding in het  
aanvragen van pensioenen

Workshop
Pensioencoaching

• Bespreken uitdagingen, 
mogelijkheden en tips naar de 
toekomst

• Max 10 deelnemers
• 2 x 3,5 uur

Financiële Foto

• Financieel Inzicht
• Met partner
• 1 gesprek
• Inzichtrapport

Pensioencoach

• Oriënterend gesprek
• perspectiefgesprek
• aantal gesprekken in overleg
• combinatie met ‘Financiële 

Foto’ of ‘Financieel inzicht 
Uitgebreid’ mogelijk

Workshop
Geld en je Levensweg

• Uitleg en toelichting over 
financiën en pensioen. Met 
alle actualiteiten!

• Max 15 deelnemers
• 2,5 uur
• Leeftijd < 55

Workshop
Haal meer uit je salaris

• Plannen, budgetteren, 
inkomensregelingen, 
belastingen

• Max 10 deelnemers
• 2 x 3,5 uur

Financiële Inzicht 
Uitgebreid

• Financieel Inzicht
• Met partner
• 2 gesprekken
• 2 scenario’s
• Inzichtrapport

Budgetcoach

• Oriënterend gesprek
• aantal gesprekken in overleg
• combinatie met ‘Financiële 

Foto’ of ‘Financieel inzicht 
Uitgebreid’ mogelijk

Workshop
Fit naar je Pensioen

• Uitleg en toelichting 
over pensioen en alle 
mogelijkheden hiervan

• Max 15 deelnemers
• 2,5 uur
• Leeftijd >55

Workshop
Financieel Inzicht en 

Mobiliteit (voor HR)

• Uitleg financiën en pensioen
• Toepasbare mogelijkheden van 

Financieel inzicht en mobiliteit
• Max 15 deelnemers
• 2,5 uur

Financieel Inzicht & Pensioenbegeleiding 
modulair bij Comminz



www.comminz.nlBel: 088-4353333   Mail: info@comminz.nl   www.comminz.nl

Financieel Inzicht 
& Pensioenbegeleiding

Wie zijn wij?
Comminz is een financieel communicatiebureau. We verkopen geen 
producten, maar leggen uit hoe financiën en pensioenen werken. Zo zijn we 
echt onafhankelijk. We geven interactieve workshops aan HR afdelingen en 
medewerkers om lastige financiële materie en mogelijkheden uit te leggen. 
Ook begeleiden we medewerkers in persoonlijke trajecten; van financieel 
inzicht tot pensioenaanvragen, van budgetcoaching tot pensioencoaching.

We zijn ons er van bewust dat niet iedereen op hetzelfde niveau geïnformeerd 
is. Daarom kijken we op maat hoe we uw medewerkers het beste kunnen 
helpen. Sommige medewerkers helpen we met beeldbellen zoals; Teams, 
Skype of Zoom. Andere medewerkers bezoeken we thuis of op locatie. Als 
dit beter past.

Een financieel fitte en goed voorbereide medewerker maakt makkelijker 
beslissingen naar de toekomst. Dat is zowel prettig voor uw medewerker als 
voor de organisatie.

Meer weten? 
Neem vrijblijvend contact met ons op voor een oriënterend gesprek over 
onze ervaringen en de mogelijkheden.

Bel: 088-4353333
Mail: info@comminz.nl
www.comminz.nl


