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Beste Relatie, 

Allereerst bedanken wij jou voor het vertrouwen dat je het afgelopen jaar hebt 

gehad in de medewerkers van De Financiële Wooncoach. Je hebt onze 

dienstverlening ervaren omdat je één of meerdere vragen had rondom jouw 

financiële situatie. Of het nu ging om het vervullen van een droom om het eerste 

huis te kopen of het vinden van een passende oplossing om inkomensrisico's op 

te vangen, het team van De Financiële Wooncoach stond en staat klaar om jouw 

vragen te beantwoorden. Ons uitgangspunt is namelijk dat je vanuit inzicht in 

jouw persoonlijke situatie in staat bent financiële keuzes te maken. 

2015 staat in het teken van ingrijpende wijzigingen op het gebied van sociale 

voorzieningen. Met name de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk 

Arbeidsgeschikten) kent de nodige veranderingen. Met andere woorden "wat 

gebeurt er na 2015 met mijn inkomen als ik niet meer in staat ben te werken 

door ziekte". Ook de WW (Werkloosheidsuitkering) kent diverse ingrijpende 

wijzigingen die dit jaar en in 2016 worden doorgevoerd. 

Om jou als klant hierover te informeren organiseert 

De Financiële Wooncoach op 1 oktober 2015 een informatieve avond rondom 

de thema's Arbeidsongeschiktheid en Werkloosheid. Tijdens deze avond gaan 

wij jou op eenvoudige en heldere wijze meenemen in de wijzigingen die zijn 

doorgevoerd en per 1 januari 2016 nog worden geïntroduceerd. 

 

Samen met een aantal andere gerenommeerde ondernemers uit Helmond 

verzorgen wij deze presentatie. 

1. Mevrouw Mr. Y. van der Linden, jurist, Focus advocaten. 

    Gespecialiseerd in Arbeidsrecht en Sociaal zekerheidsrecht.  

2. De heer M. Pas, recruiter, Legare. 

    Helpt je jouw kwaliteiten te ontdekken in de zoektocht naar een nieuwe  

    uitdaging. 

3. De heer Mark Sanders, De Financiële Wooncoach. 



 

 

 
 

  Pr o g r a mma  0 1- 10 -2 0 15  

  

De presentatie vindt plaats aan de Hoofdstraat 155 te Helmond. Het programma 

ziet er als volgt uit; 

19.00 uur Ontvangst 

19.25 uur Welkomstwoord 

19.30 uur Aanvang presentatie 

20.45 uur Einde presentatie 

21.45 uur Einde informatieavond en napraten met borrel 
 

  A an me ld en  v oo r  24  s ep t e mb e r  20 15  

  

Wij nemen jou graag mee in de veranderende wereld van de sociale zekerheid. 

Ongedwongen en informatief. Wij bieden onze klanten de mogelijkheid deze 

avond kosteloos bij te wonen. De Financiële Wooncoach organiseert, draagt de 

kosten voor deze avond en zorgt ook nog voor een hapje en drankje. Wij vragen 

je wel vriendelijk jezelf voor 24 september a.s. aan te melden via 

info@definancielewooncoach.nl. 

 

Graag begroeten wij jou tijdens deze bijeenkomst. Elke keuze begint immers bij 

inzicht in financiën. 

Namens het team van De Financiële Wooncoach 

 

Ps. Je mag natuurlijk ook een introducé meebrengen! Graag wel even 

aanmelden. Mocht het aantal aanmeldingen overweldigend zijn dan wordt er een 

2e avond georganiseerd. 
 

  
T: 0492 - 78 41 92 

E: info@definancielewooncoach.nl 

W: www.definancielewooncoach.nl 

 

 

  

  

 


