
  

 
 

  

RANDSTAD  
FINANCIËLE FOTO 

Inzicht in financiële gevolgen van keuzes 

Helder inzicht hebben in uw financiële situatie, nu en in de toekomst, helpt bij het maken 

van keuzes die op uw pad komen. De Financiële Foto biedt u onafhankelijk en compleet 

inzicht in de huidige en toekomstige financiële situatie van uw huishouden. Randstad 

Risesmart heeft de Financiële Foto ontwikkeld samen met de financieel planners van 

MijnGeldzaken.nl.  Een onafhankelijke organisatie die in korte tijd u een helder beeld geeft 

van de gevolgen van veranderingen en keuzes op uw financiële toekomst. Startpunt is het 

financiële dashboard MijnGeldzaken. Daarna volgt een gesprek met een gekwalificeerde 

financieel planner.  Dit gesprek kan online of op locatie plaatsvinden afhankelijk van de 

afspraken die met Randstad Risesmart worden gemaakt.  



 

 

Compleet beeld, bewust kiezen 

Financieel inzicht helpt bij het maken van bewuste keuzes in de loopbaan. De Financiële Foto en het 

instrument MijnGeldzaken.nl helpt. Het toont de gevolgen van bijvoorbeeld een andere baan, een 

periode van geen werk hebben, het gaan werken al zelfstandige, eerder stoppen met werken, in deeltijd 

werken van u en/of uw partner etc. Dankzij de financiële foto bent u in staat om een goede keuze te 

maken op basis van uw persoonlijke financiële situatie.  

   
Persoonlijk financieel dashboard 

U krijgt een persoonlijk financieel dashboard MijnGeldzaken. Met 

uw DigiD maakt u een eerste plan. De financiële situatie van uw 

huishouden, tot en tijdens pensioen wordt getoond.  Dus inclusief 

het inkomen en vermogen van een eventuele partner, de hypo-

theek, studiekosten van een kind etc. U brengt uw persoonlijke 

financiële situatie in kaart, inclusief wensen en doelen. U bent 

goed voorbereid het gesprek met de financieel adviseur.    

Adviesgesprek met financieel planner 

In een gesprek van één uur met een ervaren onafhankelijk finan-

cieel planner wordt uw ‘nieuwe’ situatie besproken. Samen 

bespreekt u de gevolgen van de nieuwe situatie en de keuzes die u 

kunt en wilt maken. Afhankelijk van de afspraak is het gesprek in 

de online advieskamer of op een locatie van Randstad.  Uiteraard is 

er voldoende mogelijkheid om vragen te stellen. Hebt u een 

partner dan is deze van harte welkom bij het gesprek.  

Na het gesprek hebt u een duidelijk beeld van de mogelijkheden en de stappen die u eventueel nog moet 

nemen. Een kort gespreksverslag zal de adviseur u toezenden. U kunt het platform MijnGeldzaken.nl 

blijven gebruiken tijdens uw verdere carrière. Het blijft dus niet bij een moment opname. Tenslotte 

verandert uw werk en persoonlijke situatie regelmatig. 

 

 

Hoe gaat het in zijn werk? 
De Financiële Foto is een waardevolle investering in uw toekomst. Uiteraard wordt u privacy gedurende 

het gehele traject gerespecteerd. MijnGeldzaken.nl is onafhankelijk en verkoopt geen financiële producten. 

Uw gegevens worden met niemand gedeeld, dus ook niet met uw werkgever!  

• Meld u aan voor de Financiële Foto  

• U ontvangt van MijnGeldzaken.nl een mail met toegangscode om een account aan te maken 

• U ontvangt, na het aanmaken van een account, per mail instructies hoe u een afspraak inplant met 

de financieel planner 

http://www.mijngeldzaken.nl/

