
TIZ EEN POSITIEVE IMPULS
Werkgevers vinden het belangrijk dat hun 
zestigplussers een positieve impuls geven 
aan de laatste arbeidsfase en een nieuwe 
start kunnen maken na het pensioen. TIZ is 
het antwoord!

TIZ een kort en krachtig programma en 
dé manier om in gesprek te komen over 
de toekomst van je oudere werknemer. 
Het stimuleert bewustwording en 
gedragsverandering, helpt medewerkers om 
gelukkig ouder te worden en legt de regie bij 
de werknemer. 

TIZ EEN BUSINESSCASE
Werkgevers vinden het belangrijk voor 
de personeelsplanning om te weten wat 
hun oudere medewerkers willen; hetzelfde 
of ander werk doen? Minder werken of 
eerder stoppen? Met TIZ krijg je een 
overzicht van deze cijfers én inzicht in 
de interesses, waarden en voorkeuren 
van jouw medewerkers. Zo draagt TIZ 
bij aan de duurzame inzetbaarheid van 

TIZ BRENGT DE  
TOEKOMST IN ZICHT 
VAN DE MEDEWERKER 
OP WEG NAAR  
PENSIOEN

medewerkers op weg naar pensioen. Door een 
vergrootte duurzame inzetbaarheid worden 
bedrijfskosten gereduceerd, gaat het verzuim 
omlaag en wordt er met meer plezier gewerkt.

TIZ DE AANLEIDING VOOR EEN GOED GESPREK 
TIZ versterkt het onderlinge vertrouwen, 
zodat de werknemer keuzes kan en wil maken 
om zo zelf regie te voeren over zijn toekomst 
op weg naar en gedurende zijn pensioen. 
Het TIZ-toekomstplan van de medewerker 
is een mooi aanknopingspunt voor een goed 
gesprek over de laatste arbeidsfase. TIZ helpt 
medewerkers om gelukkig en succesvol ouder 
te worden.
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TIZ LAAGDREMPELIG 
Geen grootschalige invoeringstraject! 
TIZ kan al kleinschalig aangeboden worden. 
Het TIZ-programma kost €695,- (excl. 21% 
btw). Hiervoor krijgt de deelnemer een uniek 
persoonlijk profiel ( Xelfer) van wie je bent en 
wat je wilt; een TIZ-talk met een ervaren en 
onafhankelijke coach; een concreet plan en 
een aantal feedbackmomenten gedurende 
een half jaar. 

TIZ kan veelal worden gefinancierd vanuit 
het opleidings-en ontwikkelbudget of 
aangeboden worden als pensioencadeau.

TIZ GOED 
WERKGEVERSSCHAP


