Odyssee

Pensioen in Zicht
WAAROM EEN PENSIOEN IN ZICHT
CURSUS?
Met een Pensioen in Zicht cursus van Odyssee geef je jouw
medewerkers de kans te ontdekken wat zij belangrijk vinden.
Hoe zien zij hun laatste werkperiode en het bijbehorende afscheid
voor zich? Hoe willen zij hun pensioen gaan vormgeven en matchen
deze individuele gedachten met de gedachten van hun partner en/of
directe omgeving?
Wij faciliteren hen om voordat zij deze nieuwe levensfase ingaan stil
te staan bij wat zij zelf willen en hoe zij daar het gesprek met hun
werkomgeving en naasten over aan kunnen gaan.
De Pensioen in Zicht cursus is bestemd voor medewerkers die
binnen nu en 6 maanden met pensioen gaan.

WAT ZIJN DE VOORDELEN VOOR JOU ALS WERKGEVER?
Goed werkgeverschap, volwaardig personeelsbeleid
Als werkgever zorg je met deze cursus ervoor dat jouw werknemer de regie krijgt om goed voorbereid zijn
of haar loopbaan op een positieve wijze af te ronden. Daarnaast laat je hiermee aan nieuwe medewerkers
zien dat je organisatie oog heeft voor alle medewerkers ongeacht hun ontwikkelwensen en leeftijd.

Borging van de kennis en ervaringen van de medewerker
Door middel van een goed begeleid afscheid, zorg je dat de medewerker de jarenlange kennis en opgedane
ervaringen goed zal overdragen. Je benut de opgebouwde knowhow van deze medewerker waar de
organisatie de komende jaren voordeel mee doet.

Oprechte waardering
Een Pensioen in Zicht cursus is een mooi en inhoudelijk afscheidscadeau waarmee je jouw waardering aan
de komende gepensioneerde tot uitdrukking brengt. Deze waardering toon je niet alleen aan de
medewerker, maar ook aan zijn of haar netwerk én alle andere medewerkers binnen de organisatie. Dit
heeft als voordeel dat ze, in hun eigen sociale netwerk, reclame maken voor jou als een goede werkgever.

'Ambassadeurs voor het leven’
Uit ervaring is gebleken dat medewerkers, die een Pensioen in Zicht-cursus hebben gevolgd ‘ambassadeurs
voor het leven’ van de organisatie worden. Dat is niet alleen gunstig bij het werven van nieuwe
medewerkers, maar ook als je onverhoopt een beroep wilt (of moet) doen op gepensioneerde, exmedewerkers. Vaak zijn voormalige cursisten bereid dit zelfs op vrijwillige basis te doen!

Meer informatie? Neem contact met ons op academie@odyssee.nl
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WAT HOUDT EEN PENSIOEN IN
ZICHT CURSUS IN
De cursus staat in het teken van afscheid nemen van werk. De rode
draad tijdens de cursus is een terugblik op het werkzame leven tot
nu toe, aandacht voor de komende veranderingen en vooral een
oriëntatie op de nieuwe toekomst.
Het doel van de cursus is de deelnemers meer inzicht te geven in
hun persoonlijke situatie. Daarnaast laten we hen onderzoeken
welke mogelijkheden er zijn en hoe ze om kunnen gaan met de
veranderingen die komen gaan.
Pensioneren doe je niet alleen, ook voor de partner verandert er
behoorlijk wat. Wij adviseren dan ook om, indien mogelijk, de cursus
samen met de partner te laten volgen.

TIJDENS DE CURSUS DOORLOPEN DE DEELNEMERS DE VOLGENDE
STAPPEN:

stap 1

Wat betekent
dit voor mij (en
mijn partner)?

Afscheid nemen
van werk

stap 2

HET RESULTAAT NA DE CURSUS?
De onderwerpen die tijdens de cursus aan bod komen geven
richting aan de aanstaande veranderingen.
Door te reflecteren met andere cursisten die in dezelfde
levensfase zitten worden de deelnemers geïnspireerd om vanuit
meerdere invalshoeken te kijken naar hun leven.
Door te onderzoeken hoe anderen dat aanpakken ontdekken ze
wat bij hen past en dat geeft rust en ruimte. Op deze manier
worden de deelnemers gestimuleerd om actief stil te staan bij het
feit dat het werkende leven binnenkort ophoudt.

stap 3
stap 3

Hoe ga ik mijn
leven nu inrichten?

Op een goede manier afscheid
nemen van werk

Inzicht in de nieuwe
levensfase
Een prettige overgang van
werk naar pensioen

Meer informatie? Neem contact met ons op academie@odyssee.nl
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HOE ZIET EEN PENSIOEN IN ZICHT
CURSUS ERUIT
Een Pensioen in Zicht cursus bij Odyssee duurt 3 dagen. Wij zijn van mening
dat als de stappen sneller doorlopen worden het risico bestaat dat de
deelnemer minder verbinding maakt met datgene wat werkelijk van belang is.
Er ontstaat geen nieuw streven, doel of invulling en eenmaal thuis blijven de
vragen en twijfels aanwezig. Het daadwerkelijke doel, goed voorbereid zijn op
de veranderingen die gaan komen gaan, wordt niet bereikt.
Niet iedere deelnemer heeft dezelfde wensen en levensstijl. Om ervoor te
zorgen dat de deelnemers een cursus kunnen volgen die bij hen past hebben
wij verschillende fysieke cursusvarianten ontwikkeld. Een overzicht hiervan
vindt je op onze website. https://bit.ly/PIZthema

De dagindeling van een 3-daagse Pensioen in Zicht op
locatie
Dag 1 Programma
13.30 uur Ontvangst met koffie, thee
14.00 uur Start programma
17.30 uur Diner
19.30 uur Start avondprogramma
21.30 uur Afsluiting dag 1
Dag 2 Programma
09.30 uur Start ochtendprogramma
12.30 uur Lunch
14.00 uur Start middagprogramma
17.30 uur Diner
19.30 uur Start avondprogramma
21.30 uur Afsluiting dag 2
Dag 3 Programma
09.30 uur Start ochtendprogramma
12.30 uur Lunch
13.30 uur Start middagprogramma
16.30 uur Einde programma

Tijdens de 3-daagse cursus komt er een gastdocent
een lezing geven over de materiële situatie.

Welke levensgebieden komen aan bod?
In alle cursussen wordt er aandacht besteed aan een breed
scala aan onderwerpen die van belang zijn voor de nieuwe
levensfase. Wij baseren ons op een model van vijf
levensgebieden.
Werk en prestaties
Werken heeft plussen en minnen. Van de minnen neem je
over het algemeen met gemak afscheid, maar wat ga je
missen? Hoe kun je nieuwe invulling geven aan dat wat het
werk je heeft gebracht en wat neem je mee naar de
toekomst?
Sociale contacten en communicatie
Via je werk ontmoet je andere mensen. Je maakt deel uit van
een groep, team of afdeling. Als je stopt met werken valt
deze context weg en kan het zinvol zijn om op zoek te gaan
naar een andere invulling.
Gezondheid en vitaliteit
Hoe kun jij jouw eigen gezondheid en vitaliteit in de
komende levensfase positief beïnvloeden? Wat betekent
kwaliteit van leven voor jou? Tijdens de cursus is aandacht
voor gezonde voeding, beweging en mentale fitheid.
Materiële situatie
In de cursus wordt aandacht besteed aan wat je zoal moet
regelen als je ouder wordt. Een notaris, een
nalatenschapscoach of financieel planner zal uitleg gegeven
wat er gaat veranderen en waar je op moet letten.
Waarden en inspiratie
Wat is voor jou van waarde en geeft jouw leven zin? In de
cursus wordt hier actief bij stilgestaan en wordt onderzocht
hoe je daar na jouw pensioen invulling aan kunt geven.

Meer informatie? Neem contact met ons op academie@odyssee.nl

