Zit jouw pensioenakkoord op de bank?

Heel veel ondernemers lopen er voor weg want het is lastig. En waarover
hebben we het dan? Nou, de oude dag, het pensioen. Wij, Machteld Koenraad
en Amanda Rogaar, weten hoe het bij de meeste ondernemers werkt. Alles is
belangrijk: de klanten, de netwerken, het gezin en de sport.
Pensioen is voor later. En ja, dat klopt! En als je het niet goed regelt, heb je later
geen pensioen.
Veel ondernemers stellen het regelen van de oude dag uit. Het is namelijk een
flinke deuk in de financiën. Dat past nu en alle voorgaande jaren (nog) niet.
Soms hebben ondernemers een partner met een prima pensioenregeling. En hé,
die zijn zo gelukkig samen en zo ontzettend gek op elkaar. Daar kan niets en
niemand tussenkomen. Behalve de feiten.
40% van de stellen gaat uit elkaar. Is het echt waar dat er niets tussen kan
komen? Weet je dat zeker? Ga je op die onzekerheid jouw toekomst tegemoet?
Toekomst is het, want de gemiddelde mens wordt ouder dan vroeger, is actiever
dan vroeger en heeft meer geld nodig dan vroeger. Als je AOW start, heb je
naar verwachting nog twintig prachtige jaren voor de boeg. Hoe ga je die
betalen?
Onze ervaring is dat de meeste ondernemers flink aan hun pensioen moeten
werken. Natuurlijk is je levensstijl belangrijk in dit plaatje. Wat wij zien is dat een
lagere financiële levensstandaard niet automatisch betekent dat er niets te
regelen is. Feit is wel, dat leven van een AOW in de toekomst onmogelijk wordt.
Dat gat vul je niet op door nu elke maand € 100 te sparen. Maar hoeveel dan
wel? Wil jij weten wat jouw Wens Pensionado Inkomen is? Wat je moet regelen
om dat te bereiken?
Als collega-ondernemers begrijpen we dat pensioen niet het meest sexy
onderdeel is van jouw ondernemerschap. Het aanbod van banken, verzekeraars
en financiële instellingen is zo complex, waar moet je beginnen? Wij helpen je

graag op weg. Dat doen we in de workshop Oude dag, goed geregeld. Voor
informatie en aanmelden, klik hier.
Samen met ons ontwerp je jouw realistische ‘pensionado-plan’. In een dagdeel
ben je op de hoogte van alle oudedagsvoorzieningen en weet je hoeveel geld
je elke maand apart zet. Zodat je niet langer wakker ligt en dus weet waar je
aan toe bent.
Meer weten over de workshop Oude dag, goed geregeld klik hier.
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