
De Prikkl-Geldcoach  

geeft grip op geldzaken

Grip op geldzaken 
voor uw werknemers

Als werkgever wilt u uw werknemers helpen om de 

komende tijd goed door te komen op financieel gebied.  

U ziet dat sec alleen een eventueel hoger salaris niet de 

oplossing is. U wilt uw werknemers écht helpen met meer 

dan alleen geld. Dan is Prikkl Geldcoach de oplossing voor u! 

Meer weten over financiële coaching voor uw medewerkers?

Uw investering?

€ 175 (ex btw)  per medewerker



Dagelijkse geldzaken & budgettering
Met ons coachingsprogramma van circa drie maan-

den krijgen werknemers grip op hun geldzaken.  

Voor nu en in de toekomst. Zo ontstaat ruimte  

om te werken aan persoonlijke financiële doelen. 
Werknemers gaan onder begeleiding van een 

persoonlijke coach zelf aan de slag met onder  

meer onze Bourgondisch Leven Index-methode  

(BLI), de bespaarchallenge en eventueel met hun 

geldzaken later (pensioen). 

Persoonlijk actieplan
Op basis van onze tests op gebied van geldzaken 

(gevoel, feiten, gedrag) maakt uw werknemer samen 

met onze geldcoach een persoonlijk actieplan.  

Met dit actieplan gaat uw werknemer zelfstandig aan 

de slag met de opdrachten. Het aantal opdrachten 

varieert van 4 tot 8, afhankelijk van de persoonlijke 

situatie.

Begeleiding op maat 
Uw werknemer bepaalt samen met de coach wat  

een prettige manier en snelheid van werken is en 

hoe vaak er contact zal zijn met de coach.  

Kom nu in actie!
Bied uw werknemers nu de kans om zelf aan het 

stuur te zitten. Bel of mail ons direct voor een 

afspraak. 

Prikkl  

Financieel sterker. Zeker vooruit
Plannen maken betekent ook een finan
ciële planning maken. En dan is een 
onafhankelijk financieel advies essentieel.  
Bij Prikkl is dat advies ons product.  

Want Prikkl verkoopt geen producten  

van financiële instanties. Wij geloven in 
betaalbaar en onafhankelijk advies voor 

iedereen en brengen zonder dubbele 

agenda’s kansen en mogelijkheden in 

kaart. Dat is adviseren volgens Prikkl.

Prikkl B.V.
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5047 TW  Tilburg
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I www.prikkl.nl

Met de Prikkl-Geldcoach gaan  
medewerkers zelf aan de slag

Wat krijgt uw medewerker? Wat deelnemers zeggen

Uw 

investering?

€ 175 
(ex btw)  

per medewerker

• Intakegesprek met coach 

• Actieplan op basis van persoonlijke situatie  

en wensen

• Passende online opdrachten om zelfstandig 

mee aan de slag te gaan

• Begeleiding van coach voor vragen  

en/of motivatie

• Klanttevredenheidsmeting 

Eén deelnemer gaf aan dat het geldcoachtraject 
levensveranderend is geweest. Door de BLI- 

methode (Bourgondisch Leven Index) heeft hij 

inzicht gekregen in zijn financiën en is hij zich 
meer bewust van zijn uitgaven en kan nu sparen. 

Een andere deelnemer gaf aan vaak aan het 
einde van de maand net niet rond te kunnen 

komen. Met hulp van de geldcoach heeft zij haar 

geldzaken nu zo geregeld dat ze elke maand een 

serieus bedrag overhoudt om te sparen. En dat 
doet ze dan ook.  
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