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2-daagse seminarie Voorbereiding op Pensioen  
 

Een mooi afscheidscadeau voor uw 
medewerkers als waardering voor 

hun jarenlange trouwe inzet ! 
                                                                                               

                                             
 

PROGRAMMA 
 
 

         Een gezonde switch van werk naar pensioen! 

 
Ons tweedaags seminarie ‘Voorbereiding op Pensioen’ bundelt  de belangrijkste sleutelaspecten van 
de nieuwe levensfase en maakt een gezonde switch  van werk naar pensioen mogelijk.  
 
Op het programma staan verschillende inspirerende sessies over thema’s zoals successieplanning, 
financiële toekomstplanning, vrijetijdsbesteding, veranderende relaties, gezond ouder worden & 
leven, zinvol  ouder  worden, pensioenreglementering, … .  
Alle gastsprekers zijn specialisten in hun materie en hebben vooral jarenlange ervaring in het geven 
van seminaries over pensioen in zicht.  
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    4 dagdelen Inhoud 2-daags seminarie  Pensioenvoorbereiding 

  

     MAANDAG  

     08/10/2018 
 

Voormiddag 
                 Sessie ‘MET PENSIOEN: PASSIE VOOR NIEUWE 

UITDAGINGEN én KANSEN!’  
De uiteenzetting geeft een klaar overzicht van de verschillende 
invalshoeken van met pensioen gaan. Ze bundelt tal van waardevolle  
ideeën die ervoor zorgen dat uw leven na pensionering alleen maar beter 
wordt.  
Wat zijn eigenlijk de sleutels voor ‘succesvol ouder worden?  
Welke nieuwe kansen en uitdagingen brengt de pensionering allemaal met 
zich mee (nieuwe zingeving, waarden, tijdsbeleving en tijdsbestedings-
mogelijkheden, uw competenties anders gebruiken,   ….)?  
Welke veranderingen (als individu, als partner, met de 
familie/(klein)kinderen, met  vrienden, …. )?  
Heeft u nog dromen? Welke heeft u bewaard voor uw pensioen? 
Vooruitblikken en nieuwe doelen stellen.  
We kijken samen naar de toekomst en proberen onze plannen concreet 
vorm te geven. 
 
Een sessie vol inspiratie voor wie de ‘tweede helft’ van zijn leven weldra 
zal instappen 

Namiddag 
                 Sessie ‘SUCCESSIEPLANNING én FINANCIELE   

                                       TOEKOMSTPLANNING’ 

In een klare en toegankelijke taal verwerft u een goed inzicht in de 
huidige reglementering over de Vlaams erfbelasting en  
successieplanning.  Bovendien krijgt u tal van nuttige tips om proactief  
uw successieplanning te optimaliseren én om uw levenstandaard naar de 
toekomst te kunnen behouden. 
 
Volgende interessante zaken komen onder meer aan bod: 
Huwelijksvermogensrecht, erf- & schenkingsrecht.  
Verschillende schenkingsvormen.     
Recente fiscale gunstmaatregelen om erfenissen op een rechtvaardiger 
manier te belasten.  
Aandacht voor nieuwe ‘gezinsvormen’. 
Verschillende tarieven Vlaamse erfbelasting.   
Optimalisatie vermindering van successie-aanslag: tips en tricks.  
Financiële toekomstplanning.   
Generation skipping (“ik Opa/Oma testament”),  … . 
 
Met concrete praktijk- en cijfervoorbeelden.  
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DINSDAG 

16/10/2018 

 

Voormiddag 
  Sessie ‘GEZOND OUDER WORDEN én LEVEN” 

Tijdens deze sessie zal uitgebreid aandacht besteed wor den aan 
belangrijke items om gezond ouder te worden en te blijven zoals: 
 
Belang van preventie en onderzoek..  
Meest voorkomende risicofactoren.  
Meest voorkomende ouderdomskwalen.. 
Belang van gezonde voeding & bewegen.    
Hoe gezond ouder worden?   
Wie zijn onze bondgenoten voor gezond ouder te worden en langer te leven?   
.… ?  
 

Namiddag 
  Sessie “PENSIOENWETGEVING EN REGLEMENTERING 

TOEGELATEN ACTIVITEIT!”  

Na een leven van hard werken, wil iedereen nog wel wat genieten (of 
bijverdienen). Daarom vraagt u zich terecht af hoeveel en welk pensioen u 
zult ontvangen en welke mogelijkheden er bestaan om eventueel nog wat bij 
te verdienen en toch pensioen te blijven genieten.  
Met de recente pensioenmaatregelen leven er immers bij veel toekomstige 
gepensioneerden een heleboel pertinente vragen waarop zij een afdoend 
antwoord vereisen.   
 
Om in deze complexe materie klaarheid te scheppen, handelt deze sessie 
over de belangrijkste topics betreffende de nieuwe wettelijke 
pensioenregeling, en dit op een voor ieder begrijpelijke en toegankelijke 
wijze.  
 s bij 50+ vrouw 

 
Na afloop van dit seminarie bent u in staat : 

 
- het einde van uw carrière en afscheid van het werk beter te beleven 
- zelf een overzicht te maken van uw ervaringen, wensen en waarden  

- uw toekomstverwachtingen en nieuwe perspectieven bij  

pensionering op tijd goed voor te bereiden 

 

 
 
 

Inschrijven? Stuur een mail met de gegevens van uw bedrijf of organisatie én de naam 
van uw deelnemende werknemer(s) naar seminars@integraalvzw.be   
Na ontvangst van de inschrijving, bezorgen wij u nog een schriftelijke bevestiging en een 
factuur.   

 

mailto:seminars@integraalvzw.be


 
4 

 

 
 

Praktisch - Info 

 
Onthaal  is voorzien telkens met koffie/thee/softdrinks en versnaperingen. In de voor- en 
namiddag zijn er koffiepauzes gepland respectievelijk omstreeks 11u00 en 15u00.  
Tijdens de middag wordt er telkens in een lunch voorzien.  

 

 Data tweedaagse cursus: maandag  08/10/2018 én dinsdag 16/10/2018 
   De sessies starten om 9u00 en eindigen om 16u00. 

 

 Locatie:  Van der Valk Hotel, Autosnelweg E 17 te 9810 Nazareth (centraal  gelegen tussen   
   Gent en Kortrijk – eigen niet genummerde afrit aan de E 17). Ruime parking  voorhanden. 

 

  Kostprijs tweedaags cursusprogramma:  395 euro per persoon (all-in). 
    
    Inbegrepen in de deelnameprijs:  

- 2 cursusdagen (4 sessies / dagdelen). 
- Documentatie: kopies van de presentaties van de gastsprekers. 
- Exemplaar van het handboek “60 met een Plus!: over zinvol, creatief en succesvol 

ouder worden” . 
- Onthaal telkens met koffie, thee, softdrinks, fruit & cake  (2 x). 
- Koffiepauzes in de voor- en namiddag (4 x). 

- Lunch: 2 x  middaglunches in buffetvorm: uitgebreid assortiment lunchgerechten m.n. 
soep, salade, croque monsieurs, vol-au-vent, frietjes, spaghetti bolognaise, 
incl.  frisdranken, water, koffie, thee.  

 
Om organisatorische redenen en om voldoende ruimte te bieden voor individuele 
vraagstelling wordt de deelnemersgroep beperkt tot maximaal 25 personen.  
Schrijf dus zo snel als mogelijk in en verzeker een plaats op ons tweedaags seminarie. 

 
! Iedere deelnemer ontvangt ook een exemplaar van het mooie geschenkboek “60 met 
een Plus: over zinvol, creatief en succesvol ouder worden”  . 
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 Meer info en inschrijvingen: Integraal VZW, Willebroekkaai 37, 1000 Brussel.  
                                     T 02 21 22 221 –   seminars@integraalvzw.be  - www.integraalvzw.be 

mailto:seminars@integraalvzw.be
http://www.integraalvzw.be/

