
Even voorstellen

• Sjaak van Heukelum
• Loondienst - Verzekeraars (1983 – 2013 NN, Achmea)

• Employee Benefits
• Innovatie

• - Ondernemer – Specialist: ‘langer doorwerken’ (2013 – heden)
• Directeur Doorwerkgever
• Oprichtingspartner TIZ
• Adviseur/oprichter diverse nieuwe initiatieven arbeidsmarkt 

http://www.doorwerkgever.nl/
http://www.tiz.nl/


Toekomst in zicht.

De nieuwe tool om oudere medewerkers inzicht te geven in hun laatste 
arbeidsfase én nieuwe levensfase na pensioen.



Aanleiding

‘De herfst van je leven kan nog makkelijk een zomer worden.’

• Veel oudere werknemers blijven echter langer doorwerken dan ze eigenlijk willen en
kunnen en financieel noodzakelijk is.

• Werkgevers worden geconfronteerd met demotivatie, verzuim, productieverlies en
onverwachts uitval terwijl zij ook liever een gemotiveerde werknemer zien die actief regie
voert over de eigen toekomst.

• TIZ brengt de Toekomst In Zicht, creëert bewustwording en stimuleert zelfregie bij iedereen
die op weg is naar pensioen. 

• Werknemers krijgen zo inzicht om met relevante partijen (werkgever, partner, ect.) 
afspraken te maken over de verwezenlijking.

Met TIZ maakt werknemer een eigen toekomstplan! 



Cijfers en feiten over gepensioneerden

• Aantal gepensioneerden in Nederland : 3,2 miljoen
• Instroom nieuwe gepensioneerden : +/- 200.000 per jaar

% werknemers : 50-60%
• Stijging gepensioneerden 2020 – 2030 : + 1 miljoen
• => Nederlands bedrijfsleven vergrijst

• Minimale mobiliteit onder oudere werknemers (50+)
• Oudere werknemers verzuimen vaker en langer (bron CBS)
• Opvatting werknemers: Pensioendatum is AOW-leeftijd
• …..



Gezamenlijk belang werknemer - werkgever

• Werknemer
• Persoonlijke duurzame inzetbaarheid
• Zingeving na pensionering
• Plezier en succesvoller aan het werk

• Werkgever
• Duurzame inzetbaarheid
• Beheersing van de risico’s door onverwachtse uitval en uitstroom
• Circulaire inzetbaarheid (bewaken kennis in de organisatie)



De Tiz-methode

Dé nieuwe methode om oudere medewerkers bewust te laten worden van hun 
toekomst.

VIP24 
PROFILERINGSTOOL

TIZ-TALK TOEKOMSTSCENARIO’S

Interesses
Voorkeuren

Waarden
Reflectie & Dialoog

Laatste arbeidsfase
Moment van 
pensionering

Nieuwe levensfase

inkomen nu & later     - TIZ-programma     - persoonlijke afspraken met partijen



Voordelen werknemer

• Wat levert het op?
• bewustwording
• nemen van zelfregie
• realistische toekomstscenario’s
• voorbereiding op gesprek werkgever en/of partner
• mogelijkheden en inspiratie, hernieuwd plezier en succesvol aan het werk

• Wat krijg je daarvoor:
• een uniek VIP24 profiel.
• een live toekomstgesprek met een TIZ-talker (de TIZ-talk).
• digitale ondersteuning door de TIZ-talker voor maken toekomstplan.
• een realistisch toekomstplan.



Voordelen werkgever

• Wat levert het op?
• stimulering van zelfregie onder oudere werknemers
• gesprek door lijn/HR met werknemers van 60+ over zijn of haar toekomst

tot en na pensioen.
• gemotiveerde werknemers met plezier in hun werk
• inzage en regie in resterende verblijftijd en uitstroom
• goed werkgeverschap

• Wat krijg je daarvoor:
• geactiveerde werknemers (pro-actief / pilot 2:5 uit zichzelf in gesprek)
• geanonimiseerde data over oudere werknemers in (jouw) organisatie, 

regio, landelijk



Vergroten van de impact TIZ

• Inzage Inkomen nu&later.
• Je koopt ook pas een huis als je weet hoeveel hypotheek je kan en/of wilt 

nemenJ

• Betrokkenheid van lijnmanagement/HR
• Kennis hebben van het TIZ-programma
• Oudere werknemers verleiden om deel te nemen
• Ruimte bieden om werknemer na afloop zijn eigen toekomstplan te presenteren

• Opleidingsbudget
• TIZ opnemen in budget voor Leren/Ontwikkelen



Tot slot: Wees voorbereid

• Ontgroenen en Vergrijzen
• Komende jaren stromen per jaar >100.000 werknemers uit
• Arbeidsmarktkrapte blijft

• Raad Volksgezondheid Samenleving
• Derde levensfase (65-75): geschenk van de eeuw!

• PensioenAkkoord
• Sectorale regelingen Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden

(DIEU) 



Interesse in contact:

DOORWERKGEVER

Sjaak van Heukelum

Bezoekadres:
Rijnstraat 246
1079 HW Amsterdam

T  06 – 22 54 50 01
@ sjaak@doorwerkgever.nl

TOEKOMST IN ZICHT

Annelous Vrancken en 
Michiel Koning
Bezoekadres:
Langbroekerdijk A 26 (Koetshuis)
3947 BH Langbroek

T  06 – 33988761
@ annelous@tiz.nl

T  06 – 53912136
@ michiel@tiz.nl

http://doorwerkgever.nl
http://tiz.nl
http://tiz.nl

