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Ontslagen, en wat nu?
Als ﬁnancieel planner adviseer ik regelmatig op het
gebied van gouden handdrukken. Hierbij komen de
verschillende mogelijkheden die er zijn om een ontslaguitkering aan te wenden ter sprake. Moet er worden afgerekend met de ﬁscus? Is het verstandig om de
ontslaguitkering af te storten naar een lijfrenteverzekering of bancaire stamrechtrekening? Of is het misschien beter om het heft in eigen hand te houden en
een stamrecht BV op te richten? Welk scenario het
best past bij de wensen en uitgangspunten van onze
cliënt wordt iedere keer weer uitgebreid berekend en
besproken.
Behalve de ﬁnanciële kant van de zaak spelen er bij
een ontslag vaak emoties. Het ontslag is immers niet
altijd gewenst. Daardoor komen ook de zorgen over
de toekomst ter sprake. Als ﬁnancieel planners kunnen
wij inzichtelijk maken zien of deze zorgen reëel zijn.
Door middel van de berekeningen die wij maken blijkt
de situatie soms minder zorgelijk dan gedacht. Het
omgekeerde komt helaas ook voor!
Vorige week kwamen de mogelijke zorgen voor de ﬁnanciële toekomst wel erg dichtbij. Een vriendin kwam
mij vertellen dat zij per direct op straat komt te staan.
De onderneming waar zij ruim 23 jaar lang heeft gewerkt is failliet verklaard. Behalve het verdriet dat zij,
na zo’n lange tijd met veel plezier te hebben gewerkt,
nu zonder werk is, spelen bij haar met name de ﬁnanciele zorgen voor later een grote rol. Zal ze nog wel ander werk vinden, ze is immers al een eindje in de 50.
En wat nu als dat niet lukt?
Moet ze dan over 3 jaar als haar WW-uitkering stopt
haar huis verkopen? En wat gebeurt er met haar pensioen. Gaat de opbouw hiervan nog door, kan ze daar
zelf eventueel in sparen? En zou een start als zelfstan-

dig ondernemer mogelijk zijn? En wat moet er dan allemaal geregeld worden? Van een ontslaguitkering is
in haar situatie geen sprake. Een eventueel inkomenstekort zal met de huidige ﬁnanciële middelen opgevangen dienen te worden.
De emoties omtrent het onverwachte ontslag zal zij
zelf dienen te verwerken. Daar kan ik als vriendin niet
meer dan een luisterend oor en vriendschappelijke
steun voor bieden. Als ﬁnancieel planner kan ik echter
wel in kaart brengen in hoeverre haar ﬁnanciële zorgen
terecht zijn en welke oplossingen er mogelijk zijn. Vanzelfsprekend in de hoop dat het allemaal niet nodig is,
omdat zij weer snel aan het werk kan in loondienst of
als zelfstandig ondernemer.
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