
Is de Zwaarwerkregeling  
interessant voor uw medewerkers?

Eerder stoppen 
met werken

In verschillende CAO’s is een belangrijk onderdeel 

de Zwaarwerkregeling (RVU). Hiermee kunnen  

medewerkers, als ze aan de voor waarden voldoen, 

eerder stoppen met werken. Maar wat betekent  

dit voor u, als werkgever en hoe helpt u uw mede-

werkers hierin de juiste keuze te maken?

PrikklProefberekeningklaar in 15 minuten!



Kennis = kiezen
Na meer dan 60.000 financiële adviesgesprekken  
kan Prikkl uit ervaring bevestigen: mensen houden 
van nature niet van verandering. We kiezen voor 
zekerheid en als we te veel keuzes krijgen, kiezen we 
niet. Daarnaast weten we vaak niet wat de financiële 
gevolgen zijn van onze keuzes of laten we ons leiden 
door negatieve berichtgeving in de media. Deze 
angst werpt hoge drempels op en houdt mede
werkers tegen om in beweging te komen.

Proefberekening: in 15 minuten kiezen!
Prikkl neemt deze angst weg! Met de Prikkl Zwaar
werk Proefberekening rekenen we binnen 15 minu 
ten uit of de Zwaarwerkregeling interessant is voor 
uw medewerker of niet. Biedt de regeling mogelijk
heden, dan volgt een financieelinzichtgesprek op 
maat. Gemiddeld maakt 50% van de deelnemers hier 
gebruik van. Is de RVUregeling niet interessant voor 
uw medewerker, dan kan er ook gekeken worden 
naar andere regelingen. Met de Proefberekening  
is dus direct duidelijk wat de mogelijkheden en 
kansen zijn.

Waardevol inzicht
Met de Zwaarwerk Proefberekening helpt u mede
werkers kiezen en krijgt de HRafdeling direct waarde
vol inzicht. Op basis van de uitkomsten weet u name
lijk hoe groot de interesse in de RVUregeling onder 
medewerkers is en kunt u doelgericht aan de slag  
met de personeels en financiële planning. 

Betaalbaar inzicht
Deelnemen aan de Proefberekening kan al vanaf  
1 medewerker en kost slechts € 75,–. Behoefte aan 
een verdiepend vervolggesprek? Daarvoor is de 
investering € 275,– (beide bedragen zijn exclusief 
BTW). Door afspraken met de fiscus kan onze finan
ciële dienstverlening onder voorwaarden als ‘gericht 
vrijgestelde kosten’ worden aangemerkt. Deze worden 
niet gezien als loon en hoeven niet gebruteerd te 
worden; dat scheelt in de kosten! 

Kom in actie!
Wacht niet en bel nu met een van onze adviseurs om op 
korte termijn de Proefberekening in te zetten voor een 
waar devol inzicht en goed geïnformeerde medewerkers.

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.
Aphroditestraat 37
5047 TW  Tilburg
T 085 800 01 84
E info@prikkl.nl
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De Zwaarwerk Proefberekening geeft u inzicht!

Uitleg
We sturen een 
uitnodiging uit  

uw naam met een 
korte uitleg over de 
Proefbere kening en 
wat uw medewerker 
er precies van kan  

verwachten.

Afspraak maken
We nemen contact op 
met uw medewerker 
voor het maken van 

een afspraak.

Proefberekening- 
gesprek

We bellen 15 minuten 
met uw medewerker 

om de Proefberekening 
door te lopen. We 

koppelen aan de mede 
werker terug hoe kans 
rijk deelname aan de 
Zwaarwerk regeling is.

Verslag
We sturen uw 

medewerker een 
persoonlijk gespreks
verslag om alles nog 

eens rustig na te 
lezen.

Verdiepend inzicht
We koppelen aan  
u terug hoe groot 
de kans is dat de 

(anoniem gehouden) 
medewerkers gebruik 
willen maken van de 

regeling.

Hoe werkt de Prikkl Zwaarwerk Proefberekening?
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Proefberekening
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