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Agenda 

§ Wat doet een financieel planner? 
§ Waarom heb ik deze mogelijk nodig? 
§ Stappen in het proces 
§ Wat krijg ik? 
§ Zelf doen versus hulp
§ Tips 
§ Vragen 
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Wat doet een financieel planner? 
• Zorgt voor in- en overzicht op netto niveau (wat is mijn 

besteedbaar budget)
• In diverse scenario’s (arbeidsongeschiktheid, 

werkloosheid, overlijden, pensioen)
• Complexe zaken helder verwoorden en toelichten
• Hierdoor krijgt u meer ‘grip’ op uw persoonlijke 

financiële situatie 
• Leidend: niet de producten, maar uw wensen en 

doelstellingen !!!!! 
• https://www.youtube.com/watch?v=jVSzwagp76U
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Waarom benodigd? 

• Financieel inzicht en overzicht vaak niet of 
beperkt aanwezig

• Veroorzaakt spanning en stress 
• Besluiten – en de consequenties daarvan –

worden vaak niet of onvoldoende overzien
• Kan leiden tot onnodige kosten  
• Kijken niet naar de producten, maar naar u! 
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Stappen in het proces 

PRO DEO PLANNER

inventarisatie

• Wensen en doelstellingen 
• Onderliggende stukken (daar waar mogelijk digitaal) 

Analyse 
gegevens

• Uitwerken diverse scenario’s, cijfermatig 
• Opstellen rapportage, aanbevelingen en constateringen 

Bespreking

• Opgestelde rapportage wordt u per mail verzonden 
• Bespreking (live op kantoor bij de planner of via skype)

vervolg
• Afhankelijk van uw wensen



Wat krijgt u?

• Een persoonlijk financieel overzicht, 
uitgewerkt op niveau besteedbaar budget 

• Scenario’s arbeidsongeschiktheid, 
werkloosheid, pensioen en overlijden

• Aandachtspunten en tips
• Aandacht en aanbevelingen voor onder 

andere testament, samenlevingsvorm en 
andere van toepassing zijnde onderwerpen 
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Zelf doen versus hulp

• Door allerlei fintech technologie zijn er steeds 
meer hulpmiddelen beschikbaar om 
zelfstandig hiermee aan de slag te gaan 

• Ervaring leert dat veel mensen hier 
terughoudend in zijn 

• U levert informatie aan;                                      
wij gaan ermee aan de slag
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Pro Deo Planner inschakelen? 
Inkomen in euro’s Vermogen in euro’s Tarief (inclusief BTW) 

< 25.000 euro < 25.000 euro € 295,00

> 25.000 en < 50.000 euro > 25.000  en < 50.000 € 395,00

> 50.000 > 50.000 € 795,00
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Zelf doen

• In kaart brengen van:
– Netto inkomsten (berekenhet.nl)
– Uitgaven (Nibud persoonlijk budgetadvies)
– Toekomstontwikkeling inkomsten/uitgaven
– Pensioen (mijnpensioenoverzicht.nl)
– Ziekte (CAO/arbeidsovereenkomst)
– Arbeidsongeschiktheid (UWV.nl)
– Overlijden (SVB.nl)

PRO DEO PLANNER



Privé uitgaven - Nibud
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Persoonlijk Budgetadvies



Privé uitgaven - Nibud
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Gegevens familie Voorbeeld
– Man 48 jaar, vrouw 48 jaar
– Man salaris € 3.500 p/mnd, vrouw € 1.000 

p/mnd
– Eigen huis, waarde € 300.000
– Hypotheek saldo € 180.000 aflossen in 2030
– Bankspaarrekening hypotheek € 75.000
– Spaargeld € 15.000
– Uitgaven excl. hypotheek en 

belasting € 2.900 p/mnd
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Scenario langleven
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Scenario langleven
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Scenario langleven
vermogen



Scenario langleven besteedbaar
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Scenario 100% arbeidsongeschikt
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Scenario werkloosheid
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tekorten



Scenario overlijden
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tekorten



Tips (1)

• Verzeker via werkgever:
– Nabestaandenpensioen
• Samenwonen melden

– ANW-hiaat
– WIA aanvullingen
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Tips (2)

• ZZP’er? 
– Zet dekkingen voort uit loondienstverband
• Binnen 13 weken

• WIA-verzekering
• Ziektewet verzekering

– Vrijwillige voortzetting pensioenregeling

– Broodfonds (max 2 jaar uitkering)
– Vangnetverzekering (AOV) < 15 maanden
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Vragen?
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Ter afsluiting 

• Een plan is een ‘röntgenfoto’ op basis van de 
huidige situatie

• Periodiek de ‘thermometer’ pakken om te 
checken of alles op koers ligt

• Plan is het begin van de daadwerkelijke 
planning
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Dank voor uw aandacht!

www.prodeoplanner.nl
welkom@prodeoplanner.nl
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Mijn pensioenoverzicht
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AO 35% met restverdiencapaciteit



AO 35% zonder restverdiencapaciteit


