VERDIEPEND MAATWERK
Ook een diner voor management of OR waar
meer beleidsmatig wordt ingegaan op
actuele ontwikkelingen verzorgen we graag.
Michael Visser zal dan als tafelheer alle
prangende pensioenvragen beantwoorden.
Michael werkt als pensioenonderzoeker voor
Tilburg University, Netspar en is daarnaast
ondernemend met pensioen via zĳn bedrĳf
Pensioen GeMi.

De zevende European Social Innovation Week wordt van 23 tot en met 29 september gehouden
in de Tilburgse Spoorzone. Dit jaar staat de toekomst van pensioen voor het eerst op de agenda.
Pensioenpotten leegeten op Dear Future
We gaan op het festival aan tafel voor een prachtig diner volgens de Pensioenschĳf-van-vĳf.
Bĳ ieder vak van de schĳf vertellen Michael Visser en Ada van Dĳk een verhaal bĳ de gerechten
op het bord. Zo ervaren tafelgasten de smaak van de toekomst en bedenken zĳ samen hoe het
meeste te halen uit deze fase van het leven.

EXPERIMENTELE
PENSIOENCOMMUNICATIE
Wĳ plaatsen uw pensioenregeling tĳdens het
diner in de context van demograﬁsche
veranderingen en actief ouder worden.
Op luchtige wĳze presenteren we, binnen
dit kader, de informatie die u als werkgever
relevant vindt en beproeven we de opties van
uw regeling.
We verzorgen een all-in avond voor 900 euro
(ex. BTW). We nemen vooraf contact op over
de details van uw regeling. We geven géén
persoonlĳk ﬁnancieel advies.
Uw collega’s kunnen op eigen initiatief
andere Dear Future voorstellingen bezoeken.

De resultaten
Wĳ willen met positieve aandacht, door
de link met de gerechten, het pensioen
beter bespreekbaar maken op de
werkvloer. Uw medewerkers kunnen zich
daardoor beter voorbereiden op
veranderingen, zoals de stapsgewĳze
verhoging van de pensioenleeftĳd.
Investering in scholing
Uw collega’s worden daarnaast geprikkeld
om ook zelf meer te doen voor het in
goede gezondheid bereiken van hun
oude dag. Zĳ worden uitgedaagd na te
denken over hun work-life balance
tĳdens hun dienstverband en hun
persoonlĳke ontwikkelbehoefte.
U versterkt uw goed werkgeverschap met
deze smakelĳke, aan het werk gerelateerde scholingsactiviteit.

MAATWERK VOOR P&O OF
ONDERNEMINGSRAAD?

Wĳ verzorgen ook speciale diners voor uw collega’s die
meer beleidsmatig te maken hebben met de uitdagingen
van nieuwe wetgeving en actuele ontwikkelingen.
Is uw organisatie klaar voor de verhoging van de pensioenleeftĳd naar 68 jaar in 2018? Michael Visser schuift aan.
Hĳ werkt als pensioenonderzoeker voor Tilburg University
en Netspar, en is daarnaast ondernemend met pensioen
via zĳn bedrĳf Pensioen GeMi.

Waarom?
Pensioen is een van de meest kostbare arbeidsvoorwaarden, maar krĳgt doorgaans weinig waardering
van werknemers. Voor jongeren is pensioen een ver-van-mĳn-bed-show, 50-plussers met het pensioen
in zicht maken zich zorgen of het straks wel voldoende is. Weten uw collega’s wat de impact is van de
vele wĳzigingen van de afgelopen jaren en waar ze op moeten letten?
Voorbereiden
Graag nemen we vooraf uw pensioenregeling en wensen door met bĳvoorbeeld een HR of P&O
medewerker. Wilt u communiceren rond deeltĳd- en vroegpensioen of het Generatiepact? Dat kan.
We maken samen een plan.
Het diner: terug naar de basis
We dekken de tafel met echte Pensioenschĳfvan-vĳf placemats en stiften. De kok serveert
een compleet drie gangendiner inclusief frisdrank, wĳn en koffie. Wĳ doen het tafelgesprek
op basis van uw gespreksonderwerpen.

PRIJS - PLAATS - DATA

Op www.studiovandĳk.com vindt u een overzicht van onze pensioenthema’s. Naast het
aangeven van uw voorkeuren heeft u verder
geen werk. Als u dat wenst, regelen we ook
de registratie en communicatie.

We starten om 19:15 bĳ Smeer’m, op het
festivalterrein Dear Future, Brokxlaan 8 in
Tilburg. Diners duren tot ca. 20:45.
Interesse? Bel of mail ons!

Michael Visser, 06 42122640
Michael@pensioengemi.nl

Wĳ verzorgen een all-in avond voor EUR 900
(ex BTW) voor maximaal 15 gasten. U kunt
boeken voor 23, 24, 25 en 26 september
(andere dagen of tĳden in overleg).

Ada van Dĳk, 06 28361403
Ada@studiovandĳk.com

