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Later
denken & doen

Dromen
over later.
Wat doe jij?
Dirk Zeelenberg: “Achter
de geraniums? Ik heb niet
eens een vensterbank”
Zarayda Groenhart:
“Ik heb nu de fase bereikt om
na te denken over mijn toekomst”
Welk pensioentype ben jij?
Test jouw persoonlijkheid
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Editorial

Jouw later
start nu!
ver later fantaseren, dat doen we allemaal wel eens. Wij ook. Als tieners
droomden wij over een fantastische trouwdag, een groot gezin en een lieve
hond. Jaren daarna over een mooie carrière en een fijn thuis. Maar hoe zien
wij onze verre toekomst nu voor ons? Als wij met pensioen gaan, willen we allebei
reizen, ervaringen en bijzondere indrukken opdoen. Uit onderzoek blijkt dat wij niet
de enigen zijn, maar liefst 65% van de vrouwen wil gaan reizen tijdens haar pensioen.
Sabine: “Naast het reizen wil ik eindelijk die hond uit het asiel ophalen om lange
strandwandelingen mee te maken.” Mirjam: “Ik hoop dat ik tegen die tijd nog gezond
en fit ben, het liefst blijf ik lekker tennissen en hardlopen.”
En jij? Hoe zie jij jouw later?
Om straks jouw later te kunnen bereiken en geen zorgen te hebben over je financiën,
is het goed nu al actief bezig te zijn met je financiële later. Je denkt misschien nu:
“dat komt morgen wel.” Terwijl je ook weet dat het niet verstandig is om dit te blijven
uitstellen. Met dit magazine nemen we je daarom op een leuke manier mee langs
veel aspecten van jouw financiële later. Zodat je straks ook echt kunt genieten.
Jouw later start nu en niet morgen.
Mirjam van Deursen & Sabine Hamelink
Nationale-Nederlanden

Mirjam

Sabine
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Inhoud
Wat wil jíj later?
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Wat is pensioen?
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Dirk Zeelenberg:
“Achter de geraniums?
Ik heb niet eens een
vensterbank”
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Wat als...
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Vragen:
#dtvpensioen

Zarayda Groenhart:
“Ik kan me nu niet voorstellen
dat ik wil stoppen met werken”
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Geen excuus
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‘Granny’ Joke van der Put:
“Het leven is een feest, maar je
moet zelf de slingers ophangen”
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Direct aan de slag
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Als ik met
pensioen ben,
wil ik…
iet meer elke dag gewekt worden door de wekker,
geen strakke deadlines, files of overvolle treinen,
lastige collega’s of klanten, functionerings
gesprekken… Met pensioen gaan betekent het einde
van allerlei dagelijkse verplichtingen. De grote vraag is
natuurlijk: wat gaan we doen met die zee van tijd die we
ineens tot onze beschikking hebben?

65%
wil gaan reizen

Dromen over later

6

Waarschijnlijk heb je vast wel eens gedroomd over wat je
allemaal gaat doen tijdens je pensioen: reizen, relaxen,
veel tijd besteden aan de (klein)kinderen, vrijwilligerswerk, elke ochtend uitgebreid ontbijten, veel lezen of een
kookworkshop volgen. Of misschien heb jij hier nog nooit
over nagedacht omdat het nog zó ver weg is.

Dromen concreet maken
Misschien duurt het nog jaren, toch is het een goed idee
om nu alvast na te denken over hoe jij je het leven na
je pensioen voorstelt. Niet alleen omdat het gewoon fijn
is om een beetje weg te dromen, maar ook omdat er
wellicht concrete plannen ontstaan. Plannen waar je nu
alvast naartoe kunt werken. Je wensen en plannen voor
later bepalen namelijk mede hoeveel geld je straks nodig
hebt. Door een concreet beeld te hebben van je plannen
en wensen, kan je bekijken of je financiële plaatje voor
later hier op aansluit en hiervoor actie ondernemen. Nu
sparen voor je financiële toekomst, hoeft namelijk niet
te betekenen dat je nu niet meer je leven kan leven zoals
jij graag wilt.

8,1

Hoe ziet jouw
toekomst eruit?
Sluit je ogen: wat zie je als je denkt
aan het leven na je pensioen?
Laat je fantasie vrij stromen, welke
beelden doemen op? Besneeuwde
bergtoppen, een zeilboot, een tuin vol
bloemen, een gedekte tafel, vrienden,
(klein)kinderen, lachende mensen,
potten en pannen, een berg studieboeken, een vrijstaand huisje of juist
een mooi appartement, potten verf
en gereedschap. Of misschien zie je
nog heel andere dingen voor je?

Een rooskleurige toekomst!
De meeste vrouwen zien hun toekomst rooskleurig
tegemoet, ook hun pensioen. We beoordelen onze
toekomst gemiddeld met een 8,1. Een mooi cijfer!
Bron: Ouders van Nu & Nationale-Nederlanden
Pensioenonderzoek 2015 onder 627 vrouwen

Plannen van vrouwen over hun later

65

%

wil zich richten op
haar hobby’s

48

44%

%

wil meer tijd besteden
aan familie en
vrienden

wil vrijwilligerswerk
gaan doen

38%

wil oppassen
(op kleinkinderen)

Bron: Libelle & Nationale-Nederlanden
Pensioenonderzoek 2014 onder 518 vrouwen
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Welk
pensioentype
ben ik?
1. 		Bij mijn vrienden en familie 		
sta ik bekend om:
a.
b.
c.
d.

mijn tomeloze energie;
mijn relaxte houding;
mijn wilde plannen;
mijn hulpvaardigheid.

2.		 Dit doe ik het liefst in mijn vrije tijd:
8

a. iets actiefs, zoals sporten of lekker
buiten zijn;
b. met de krant op de bank;
c. steeds weer iets anders, ik hou van
afwisseling;
d. afspreken met vrienden of familie.

3. 	 Op mijn bucketlist staat op nr. 1:
a. een sportieve prestatie, zoals een
marathon uitlopen;
b. me helemaal in de watten laten leggen
tijdens een welness-vakantie;
c. een wereldreis maken;
d. een groot tuinfeest geven voor iedereen
van wie ik houd.

Test

4.		Mijn ideale vakantie ziet er zo uit:
a. veel wandelen of fietsen in de natuur;
b. op het strand met een boek;
c. naar een ver land, het liefst met een
andere cultuur;
d. naar die gezellige camping waar we
al jaren naartoe gaan.

5. 	 Werken is voor mij:
a.
b.
c.
d.

belangrijk, ik ben behoorlijk ambitieus;
noodzakelijk kwaad;
leuk zolang het afwisselend is;
belangrijk, ik voel me er nuttig door.

6. Ik verveel me:
a.
b.
c.
d.

nooit, want ik heb een volle agenda;
nooit, ik kan heel goed lanterfanten;
weleens, daar word ik erg onrustig van;
weleens, dan doe ik snel een belrondje.

9

wil je het weten ?

Meest B als antwoord:
Het rustig-aan-type

Meest A als antwoord:
De doener

10

Je verheugt je enorm op je welverdiende rust.
Een beetje relaxen, lezen, en misschien wel
overwinteren in Spanje. Jij zet het leven in een
lagere versnelling. Natuurlijk wil je best af en toe
iets voor een ander doen, maar het moet geen
verplichting worden.

Misschien zie je wel een beetje tegen je pensioen
op, want je bent zo gewend om altijd in touw te
zijn. Maak je geen zorgen, er is genoeg te doen.
We zien jou in een adviserende rol of in het
bestuur van de sportclub waar je zelf een paar
keer per week traint. Of meld je aan bij een
maatjes-project waarbij je een ander op sleeptouw neemt.

“Als ik met
pensioen ben, wil ik
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ”

Test
Meest D als antwoord:
Een familiemens
Eindelijk tijd voor de mensen om je heen: je
vrienden en familie. Als je ze een paar weken
niet ziet, mis je ze al. Hoe jouw week er
gemiddeld uit ziet? Een vaste oppasdag, zondag
met z’n allen eten, op woensdag tennissen met
de vriendenclub en je steentje bijdragen met
vrijwilligerswerk.

Meest C als antwoord:
De avonturier
De plannen liggen al klaar: na je pensioen
verhuur of verkoop je je huis en trek je de wijde
wereld in. Andere culturen leren kennen, nieuwe
dingen meemaken, dat is waar jij voor gaat.
Misschien ga je zelfs wel in het buitenland
wonen?

“Wat ik als eerste ga
doen na mijn pensioen?
Dan ga ik
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ”
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Ga naar pagina 22
voor een handige app
om te weten of je op
de goede weg bent om
je dromen voor later
waar te kunnen maken.

Dirk Zeelenberg:

12

“Later hoop ik nog
heel lang van mijn
familie en vrienden
te kunnen genieten,
hopelijk in een
zonnig land zoals
Spanje”

int erview

13
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“Grappig dat je nu juist mij vraagt
iets meer te vertellen over mijn
pensioen! Ik denk daar nooit over
na, heb er nog niks voor geregeld
en leef met de dag,” vertelt
Dirk Zeelenberg. Dit wordt
een interessant interview, dacht
Mirjam van Deursen (Marketeer,
Nationale-Nederlanden), die de
eer had Dirk te mogen interviewen
over hoe hij zijn later ziet.
Laten we dan niet meteen de financiële kant
van pensioen belichten maar juist ingaan op
jouw beleving rondom dit onderwerp. Hoe sta
jij in het leven?
“Ik ben een genieter. Ik wil van het leven genieten. Ik
heb altijd de stelling ingenomen, ‘Het leven is te kort.’
Ik maak mijn levenskeuzes ook vanuit ‘genieten.’ Dit
betekent dus dat ik in mijn werk altijd doe wat ik leuk
vind, waar ik energie van krijg en waar ik mezelf mee
kan ontwikkelen.”

Al van jongs af aan was jouw droom om acteur
te worden. Kan je hier iets over vertellen?
“Ik wist inderdaad al vroeg wat ik later wilde worden,
namelijk acteur. Dit was voor mij echt mijn grootste
droom, mijn doel. Ik heb hier hard voor geknokt.
Ik geloof ook heilig dat als je iets graag wilt, je dit
ook lukt.”

Heb jij ook een droom voor later over 30 jaar?
“Over 30 jaar hoop ik dat het mij gegeven is om in
een huis in een zonnig land, zoals Spanje, te wonen
met mijn vrouw en drie kinderen en hun aanhang
en misschien zelfs ook wel met hun kinderen. Ik hoop
dat ik heel oud mag worden en nog heel lang van
mijn gezin en vrienden kan genieten.”

Hoe zorg je dat je deze droom zeker kan
stellen?
“Nu denk ik dat ik nooit zou stoppen met werken.
Met pensioen gaan, in de zin van niet meer werken,
past niet bij mij. Ik ben veel te veel ondernemer om
te stoppen met werken. Tegen die tijd hoop ik dat het
zakelijk ook nog goed met mij gaat. Ik zal misschien
wel minder gaan acteren, maar met het geven van
lezingen zal ik waarschijnlijk nooit stoppen. Ook ben
ik trouwambtenaar, dit vind ik waanzinnig leuk. Ik
hoop dit dan ook de rest van mijn leven te blijven
doen. Ik zie mezelf niet achter de geraniums zitten.
Ik hou ook helemaal niet van geraniums! En heb
trouwens ook geen vensterbank waar ik ze op kan
zetten.”

Eerste associaties bij het woord pensioen…
“Ach... ja, had ik daar toch maar wat aan gedaan.
Ik ben natuurlijk al een tijd ondernemer, dus ik bouw
niet zoals mensen in loondienst pensioen op via de
werkgever. Daarnaast ben ik ook niet echt een
spaarder. Ik wil nu genieten!
Wel ben ik heel lang toneelacteur geweest. Volgens
mij heb ik ooit wel eens een pensioenoverzicht ontvangen van de tijd dat ik toneelacteur was. Er staat
mij bij dat ik zo’n 1.000 euro pensioen per jaar heb

in t e r v ie w

“Ik zie mezelf niet
achter de geraniums
zitten. Ik hou ook
helemaal niet van
geraniums! En heb
trouwens ook geen
vensterbank waar
ik ze op kan zetten.”
opgebouwd. Daar word ik dus niet heel vrolijk van.
Ik hoop eigenlijk nog een financiële klapper te
maken, om zo in een keer nog een goed pensioen
te hebben.”

Hoe kijk jij aan tegen financiën?
“Geld is belangrijk want dat is vrijheid, maar bezit
interesseert mij helemaal niet. Later als ik in Spanje
woon, hoef ik ook geen grote villa. Als ik maar kan
genieten met de mensen om mij heen van wie ik hou.
Vanaf mijn 18e wist ik ook al dat ik financieel onafhankelijk wilde zijn van het acteren. Acteren is namelijk net mode: op het ene moment ben je als acteur
helemaal in, op het andere moment zien ze je niet
meer staan. Naast het acteren heb ik dan ook altijd
veel andere dingen gedaan om ook op andere
manieren inkomsten te genereren en me te ontwikkelen. Op deze manier ben ik niet helemaal afhankelijk
van de acteerwereld. Later verwacht ik ook niet
financieel afhankelijk te zijn van iets.”

Mijn tip…
“Volg je verlangens en intuïtie. Je bent zelf je beste
raadgever. Als je echt een droom hebt, durf hier dan
ook helemaal voor te gaan. Niet bang zijn om te verliezen maar gewoon doen en er op vertrouwen dat
het goed komt.” ●

Dirk Zeelenberg is acteur en ondernemer.
Hij is bekend van de hit-series All-Stars en
Divorce. Naast acteur en presentator, geeft
hij lezingen over omgaan met tegenslag, zijn
missers, verandering en de weg naar eventueel
succes. Sinds kort is hij ook trouwambtenaar.
Voor meer informatie:
www.dirkzeelenberg.nl
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Wat is pensioen?
Een pensioen verzekert je van een inkomen nadat je bent gestopt met werken.
Het is als een stapeltaart: je pensioeninkomen bestaat uit verschillende lagen,
bij elkaar opgeteld is het jouw inkomen voor later.

Bron 3: Zelf regelen
Naast de AOW en je werknemerspensioen kun je zelf ook iets regelen om te zorgen voor extra
inkomen na je pensioen. Denk hierbij aan een aanvullend spaarproduct zoals banksparen. Of aan
bijvoorbeeld spaargeld, inkomsten uit beleggingen en een eigen woning. Een andere mogelijkheid
voor extra inkomen na je pensioen is langer doorwerken (dus na jouw pensioenleeftijd).

Bron 2: Het werknemerspensioen
Werk jij bij een werkgever? Dan is de kans groot dat je pensioen opbouwt via je werkgever.
De pensioenregeling kan per werkgever, per beroepsgroep of per bedrijfstak verschillen. Er zijn
verschillende soorten pensioenregelingen. Zo zijn er regelingen waarvan de uitkering al van
tevoren vaststaat. Maar er zijn ook regelingen op basis van beleggen. Dan is het pensioenbedrag
pas bekend op het moment dat je je pensioen aankoopt.

Bron 1: AOW
De AOW is een basispensioen. Het wordt betaald vanuit de overheid. Woon of werk je in Nederland?
Dan ben je waarschijnlijk verzekerd van een AOW-uitkering tegen de tijd dat je met pensioen gaat.

Hoe maak je deze lekkere
stapeltaart?
Verwarm de oven voor op 160 graden en bekleed een
bakplaat met bakpapier. Klop de eiwitten stijf. Voeg de suiker
toe en blijf mixen tot het dik en glanzend is. Zeef de maïzena
erboven, doe het citroensap erbij en mix nog even door.
Schep het eiwitschuim op de bakplaat en strijk glad met
een spatel. Bak de taart in 1 uur gaar. Zet de oven uit en laat
de taart in de oven afkoelen. Klop vervolgens de slagroom
lobbig met de vanillesuiker en verdeel over het schuim.
Snij de aardbeien of ander rood fruit in stukjes en leg deze
op de slagroom.

Eet smakelijk!

Ingrediënten
3 eiwitten
1 1/2 tl citroensap
175 gram fijne kristalsuiker
2 tl maïzena, gezeefd
250 ml slagroom
1 zakje vanillesuiker
250 gram aardbeien of
ander rood fruit
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“Je financiële
toekomst
goed voor jezelf
regelen geeft
ook een gevoel
van trots”
Zarayda Groenhart

in t e r v ie w
Drie jaar geleden besloot
ze haar droom waar te
maken en startte een
eigen bedrijf. Inmiddels is
ze als ondernemer met
een online platform en
productiehuis een grote
inspiratie voor vele
andere ondernemers.
Ook op financieel gebied
gaan de zaken goed en
lijkt Zarayda Groenhart
zorgeloos te kunnen
leven, maar hoe zit dat
met later? We vragen het
haar zelf.

19
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TheWhyGirl.com is het platform waar Zarayda haar
kennis deelt en daarmee creatieve ondernemers
helpt en inspireert om een succesvolle online onderneming te runnen. “Succes is voor iedereen anders”,
vertelt Zarayda. “Voor mij persoonlijk betekent dit
kunnen samenwerken met mensen die me inspireren,
maar ook de vrijheid hebben om mijn eigen tijd en
agenda te bepalen. Het is een combinatie van
verschillende elementen die mij het gevoel geven van
succes.” Daarnaast vindt ze geld verdienen ook een
belangrijke voorwaarde. “Dat geldt zeker ook voor
creatieve ondernemers. Met name bij vrouwen merk
ik dat het zakelijke aspect niet altijd prioriteit heeft,
maar feitelijk ben je dan een hobby aan het uitoefenen.
Dat is natuurlijk ook goed, maar dat is niet hetzelfde
als ondernemen. Ik ben er ook van overtuigd dat als
je durft te kijken naar hoe je geld kunt verdienen
met creativiteit, je ook meer kunt geven. Op mijn
platform bijvoorbeeld is 90% van alles wat we doen
en maken gratis, maar dat kan alleen omdat de 10%
waar we inkomsten mee genereren staat als een huis.”

Kennis delen
Die zoektocht naar financiële zorgeloosheid is een
van de thema’s waar Zarayda regelmatig haar
ervaringen en bevindingen over deelt. “Ik wil die
kennis graag delen, omdat ik zelf ook veel geleerd
heb van de ervaringen van anderen. Dus toen ik net
een jaar bezig was en in een maand tijd een bedrag
zo groot als mijn oude jaarsalaris wist te verdienen,
wilde ik laten zien hoe ik dat voor elkaar had gekregen. Het is niet dat ik vertel hoe je het moet doen,

“Als ondernemer heb ik nu de
fase bereikt om na te denken
over mijn toekomst over 10, 20
of zelfs 30 jaar”

maar ik kan wel vertellen welke keuzes daarbij horen
en welke inzichten ik heb gekregen. Soms zijn het ook
praktische tips, maar het is vooral het eerlijke verhaal.
Ondernemen is immers vallen en opstaan.”

Nadenken over later
Nu het goed gaat met haar onderneming merkt
Zarayda voor het eerst dat er ruimte is om na te
denken over later. “De eerste paar jaar sta je als
ondernemer altijd in de survivalmode. Pas als je in de
fase terecht komt waarin je echt geld gaat verdienen
met de dingen die je doet, komt er een bepaalde rust
om na te denken over de komende 10, 20 of zelfs
30 jaar. In die fase zit ik nu. Deels heeft het misschien
ook te maken met het overlijden van mijn vader
anderhalf jaar geleden. Toen hij ziek was heeft hij een
tijd bij mij in huis gewoond en hebben we veel kunnen
praten. Het doet je ook beseffen dat het leven niet

in t e r v ie w

altijd loopt zoals je denkt of hoopt. Ik kan me nu niet
voorstellen dat ik wil stoppen met werken, maar het
is niet realistisch om te denken dat je tot je 92e door
kunt werken.”

“Ik kan me nu niet
voorstellen dat ik wil
stoppen met werken,
maar het is niet realistisch
om te denken dat je tot
je 92e door kunt werken”

Idealen
Zarayda staat zoals ze zelf zegt ‘aan het begin van
haar zoektocht’. “Ik heb met mezelf afgesproken dat
2016 en 2017 de jaren zijn waarin ik beter weet dan
ooit welke keuzes ik wil maken voor financiële zorgeloosheid nu en in de toekomst.” Ook met bevriende
ondernemers spreekt ze hier de laatste tijd meer
over. “Het heet dan niet ‘het pensioengesprek’, maar
we hebben het wel over belangrijke levensgebeurtenissen en hoe die ideale toekomst er voor ons uit
ziet. Zelf droom ik van een stressvrij leven, waarin
ik genoeg middelen heb om, zowel zakelijk als privé,
met anderen samen de dingen te doen die ik zou
willen doen. Ook hoop ik, en ik denk dat dat voor
veel creatieve ondernemers geldt, dat ik ooit het
punt bereik dat je werkt omdat je dat wilt en niet
omdat het moet. Dus dan is het heel belangrijk om
je financiële toekomst goed voor jezelf te regelen.
Dat geeft niet alleen rust, maar ook een bepaalde
vorm van trots.” ●

Tip!
Volg de zoektocht van Zarayda naar haar
zorgeloze financiële toekomst via Periscope.
Elke dag maakt ze een interactieve live
uitzending waarin ze een gratis tip of tool
weggeeft. Ze gooit taboes over geld en ondernemen open, geeft een kijkje in haar eigen
proces en onderzoekt het snijpunt tussen
creativiteit en zakelijkheid.
Download de gratis app en volg Zarayda via
www.periscope.tv/zaraydaatje
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Zo krijg je
grip op je
financiële
later
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Met de Mijn Pensioencoach app
zie je in één oogopslag of je
voldoende pensioen opbouwt.
Maar veel belangrijker nog wat
jij nu kan doen bij een eventueel
tekort. De app geeft informatie,
inzicht in je persoonlijke
financiële situatie en acties
om het inkomen voor later bij
te stellen.
Mijn Pensioencoach helpt je
met vertrouwen pensioenbeslissingen te nemen. Wil je aan de slag
met jouw financiële later? Download
de app gratis uit de App Store of
Google Playstore.

Test je pensioenkennis!
Waar of niet waar?

1

Stelling 1:
Een voldoende pensioen is minstens
70% van je laatstverdiende loon.
waar / niet waar

Stelling 2:
Als nu al blijkt dat je straks, na je
pensionering, niet voldoende inkomen
hebt om prettig van te kunnen leven,
kun je spreken van een pensioengat.
waar / niet waar

Stelling 3:

2

Ik heb later minder financiële middelen
nodig, als ik nu zorg voor lagere vaste
lasten voor na mijn pensioen.
waar / niet waar

3

Ga naar de
volgende pagina
voor de
antwoorden

→
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wa ar / n i e t wa ar

Stelling 1:

24

waar / niet waar

Een voldoende pensioen
is minstens 70% van je
laatstverdiende loon.

Lange tijd werd 70% van het laatstverdiende
salaris als norm voor een goed pensioen
gehanteerd. Omdat je als gepensioneerde onder
andere in een lager belastingtarief valt en geen
AOW-premie meer hoeft af te dragen, houd je
dan ongeveer evenveel over. Maar dit is een heel
algemene regel. Voor de één is 60% al genoeg,
terwijl de ander meer nodig heeft.

Stelling 2:

waar / niet waar

Als nu al blijkt dat je straks,
na je pensionering, niet
voldoende inkomen hebt
om prettig van te kunnen
leven, kun je spreken van
een pensioengat.

Als je na je pensioen niet genoeg inkomen hebt
om prettig te kunnen leven, is er sprake van een
pensioentekort. Hoe eerder je daar achter komt,
hoe meer tijd er is om het pensioentekort te verhelpen. Dit kan door zelf in actie te komen door
onder andere extra bij te sparen voor je pensioen.
Win voor je ergens toe besluit, altijd deskundig
advies in bij een pensioenadviseur.

Stelling 3:

waar / niet waar

Door nu al te werken aan
lagere vaste lasten na
je pensioen, heb je later
minder financiële middelen
nodig.

Huur of hypotheek, gas, licht en water, ziektekostenverzekering,
woonverzekering, telefoonkosten: de vaste lasten vormen de
belangrijkste kostenpost. Misschien is het huis wel afbetaald als je
met pensioen gaat of ben je van plan naar een goedkopere huur
woning te verhuizen. Als je jaren geleden hebt geïnvesteerd in zonnepanelen, betaalt dat zich uit in lagere energiekosten. Maar ook door
de aanbieders jaarlijks te vergelijken kun je veel geld op energie
besparen. Hetzelfde geldt voor allerlei verzekeringen. Wie lage vaste
lasten heeft, kan met minder pensioen toe. Het is daarom verstandig
om daar tijdig naar toe te werken. Bijvoorbeeld door (extra) af te
lossen op de hypotheek.

Wat als…
Sommige veranderingen in je leven hebben
gevolgen voor het pensioen dat je opbouwt
bij je werkgever. Dit kunnen leuke en mooie
veranderingen zijn, zoals elkaar het ja-woord
geven of het krijgen van een kindje. Maar ook
minder leuke (onverwachte) veranderingen,
zoals een verbroken relatie, ziekte of een
sterfgeval. Natuurlijk kun je niet alle risico’s
uitsluiten. Maar als je weet wat de eventuele
gevolgen zijn van een gebeurtenis voor je
pensioen, ben je in ieder geval voorbereid en
kun je wellicht maatregelen nemen.
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Tip

Een financieel
adviseur kan je meer
vertellen over
jouw situatie en
pensioen.

Wat als... ik kinderen krijg?

1

Veel vrouwen gaan minder werken als er kinderen komen en dat
betekent ook minder pensioenopbouw. Je pensioenopbouw via
je werkgever is namelijk gebaseerd op je salaris. Je AOW-bedrag
blijft wel gelijk. Wees je hier van bewust!

2

Wat als…
ik een tijdje niet werk?
Tijdens vakantie- of ziektedagen loopt de
pensioenopbouw gewoon door. Maar als je
een periode onbetaald verlof opneemt, kan
dat je pensioen wel beïnvloeden. Bijvoorbeeld
bij ouderschapsverlof of zorgverlof. Of dat
zo is, hangt van je pensioenregeling af.
Vraag dit na bij je werkgever.
Goed om te weten: Zwangerschapsverlof
heeft geen invloed op je pensioenopbouw.
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Driekwart van
de vrouwen
werkt parttime
Bron: CBS, 2015

Wat als… ik ontslagen word?

3

Als je je baan kwijt raakt, krijg je vaak nog een aantal maanden salaris doorbetaald,
maar daarna houdt het op. En dat geldt ook voor je pensioenopbouw. Over het
pensioen dat je tot aan het ontslag hebt opgebouwd hoef je je geen zorgen te maken:
dat blijft gewoon staan. Alleen als het om een klein pensioen gaat, bijvoorbeeld omdat
je er nog maar kort werkte, kan de pensioenuitvoerder je opgebouwde pensioen
afkopen. Je krijgt dan een bedrag uitbetaald waarna jouw recht op het pensioen
vervalt. Als je een aantal jaren geen pensioen opbouwt omdat je geen werk hebt,
kan het zijn dat je pensioen uiteindelijk tegenvalt. Bekijk dit goed!

“Toen ik ontslagen werd, durfde
ik eindelijk die stap te zetten:
mijn eigen bedrijf in de mode!
Het betekende alleen wel
iets voor mijn pensioen.
Opeens moest ik zelf zorgen
voor een pensioen….”
(Chantal, 36)

4

Wat als…
ik ga samenwonen of trouwen?
Als je je leven met elkaar wilt delen, zijn er vaak ook
een aantal dingen te regelen op pensioengebied.
Denk goed na wat jullie willen regelen rondom
partnerpensioen. Een partnerpensioen zorgt ervoor dat
de ander een inkomen heeft als je komt te overlijden.
Dat is extra belangrijk als één van de twee zelf niet
genoeg verdient of helemaal geen inkomen heeft.
De pensioenuitvoerder kan vertellen wat er al geregeld
is. Een adviseur kan vertellen wat de mogelijkheden
en voorwaarden zijn.

69%

van de vrouwen vraagt niet
naar de pensioenregeling
bij haar nieuwe werkgever.
Bron:
VIVA & Nationale-Nederlanden
Pensioenonderzoek 2015
onder 961 vrouwen

5

6

Wat als…
mijn partner overlijdt?

Wat als…
ik ga scheiden?

Als je geliefde komt te overlijden, is dat
natuurlijk heel erg verdrietig. En helaas
kan het ook financieel nare gevolgen
hebben. Gelukkig zijn er wel een aantal
regelingen waarop je aanspraak kunt
maken, namelijk partnerpensioen en een
anw-uitkering.
Ga na of je hier recht op hebt. Kijk op
het meest recente pensioenoverzicht dat
je van de pensioenuitvoerder kreeg. Of ga
naar www.mijnpensioenoverzicht.nl

Een scheiding is niet alleen emotioneel ingrijpend,
maar kan ook gevolgen hebben voor je oudedagsvoorziening. Het tijdens jullie huwelijk opgebouwde
pensioen moet namelijk ook verdeeld worden.
Je verdeelt het pas wanneer je echt met pensioen
gaat, maar je kunt nu al samen afspraken maken
over die verdeling. Standaard gaat men uit van
50/50-verdeling, maar hier kan je ook van afwijken.
De afspraken die jullie hierover maken, moeten worden
vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Zorg ook
dat je de pensioenuitvoerder tijdig informeert.

7

Wat als…
ik een andere baan krijg?
Nieuwe baan, nieuwe uitdaging. Dat is natuurlijk heel leuk en
spannend. Maar wat betekent dit voor je pensioen? Vraag bij je nieuwe
werkgever altijd naar de pensioenregeling. De pensioenregeling is een
belangrijk onderdeel van je secundaire arbeidsvoorwaarden. Als je
nieuwe werkgever een pensioenregeling heeft, is het verstandig
om te bekijken of je je oude pensioenpotjes wilt laten staan of mee
wilt nemen naar je nieuwe pensioenuitvoerder. Met behulp van de
Pensioen Ophelder Service van Nationale-Nederlanden krijg je inzicht
of het interessant voor je is om je pensioenpotjes samen te voegen of
juist niet. Kijk hiervoor op www.nn.nl/pensioenophelderservice

Tip

Vergeet je pensioen
niet mee te nemen
in je salaris
onderhandelingen.
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Later de hele dag in
een luie stoel met een
boek of kijkend naar
de televisie?
28

De Rotterdamse ‘granny’ Joke van der Put
(84 jaar) moet er niet aan denken.

“Het leven is een
feest maar je moet
wel zelf de slingers
ophangen”

int erview

29

We ontmoeten elkaar in het
breiatelier van ‘Granny’s finest’
waar Joke 16 uur per week
vrijwilligerswerk doet als ‘brei
oma’ oftewel ‘granny’. Samen
met haar collega granny’s breit
ze de mooiste babypakjes, sjaals,
handschoenen en mutsen.
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Brei-oma’s met ambitie gevraagd

Hoezo kalm aan?

“Toen ik een ommetje ging maken en op de Karel
Doormanstraat in Rotterdam een bord buiten zag
staan met daarop: ‘brei-oma’s met ambitie gevraagd’
ben ik naar binnen gelopen. Ik kreeg meteen een kop
thee en zag die prachtige wol waar ik mee mocht
breien. Nou, dan heb je me direct”, zegt Joke lachend.
“En nu ben ik alweer twee jaar met heel veel plezier
granny.”

Wie denkt dat Joke het kalm aan doet als ze niet aan
het breien is, heeft het mis. Haar hobby’s lopen uiteen
van leuke uitstapjes met haar kleinkinderen, het
maken van fotoalbums en schouwburgbezoek. En
dan volgt ze ook nog allerlei cursussen, zoals op dit
moment de cursus museumbezoek bij Hovo. “En dan
staat mijn grootste hobby nog niet eens in dit rijtje
hoor!” vertelt Joke enthousiast. “Ik reis namelijk ook
veel. Heel mijn leven al gedaan trouwens, voorheen
altijd met mijn man en sinds hij negen jaar geleden
overleden is ga ik mee met groepsreizen. Ik ben
onder andere in Indonesië geweest, Azerbeidzjan,
Cuba, Zuid-Afrika en China. Op de planning staan nu
nog Sardinië, Corsica en Peru. Ik bof heel erg dat ik
nog fit en vitaal ben. Ik ben hier heel dankbaar voor.
Mijn grote angst is om dement te worden. Ik vind het
heerlijk nieuwe mensen te ontmoeten en nieuwe
culturen te ontdekken en ik hoop dat ik dit nog lang
kan doen!” aldus Joke.

Jezelf bij de lurven pakken
Joke: “Die dag dat ik granny werd was een dag dat
ik thuiszat en ik dacht: Ik ga naar buiten. Ik ging eerst
naar de bibliotheek voor een tentoonstelling over
opgravingen bij de Markthal, liep over de Hoogstraat,
ging daar poffertjes eten, door naar de Schouwburg
om een kaartje te halen, toen langs het Centraal
Station wat ze aan het bouwen waren en tot slot
kwam ik langs de Karel Doormanstraat. Voor ik het
wist was ik dus brei-oma. Het kan zo het verschil
maken als je jezelf bij je lurven pakt en op pad gaat.”

Breien
“Ik heb breien altijd leuk gevonden en heb vroeger
dan ook veel gebreid. Maar ik had het al een tijd niet
meer gedaan; de kinderen werden groter en wilden
mijn zelfgebreide truien niet meer aan en de kanten-klare truien werden steeds goedkoper. Nu ik tijd
genoeg heb, vind ik het leuk mijn oude hobby weer op
te pakken. Het is gezellig en nuttig en het is fijn om
mensen te ontmoeten.”

Waar doet ze het van?
Op de vraag hoe de hobby’s gefinancierd worden
zegt ze stellig: “Ik leef vrij sober. Mijn man en ik zijn
met niks begonnen dus we waren al gewend met
weinig geld rond te komen. Op mijn 52e ben ik nog
gaan werken, ik heb tien jaar gewerkt, drie dagen
per week. Daar heb ik trouwens een pensioen van:
124 euro per maand. Dat noem ik mijn ‘pret pensioen’.
Maar ik ontvang ook een AOW-uitkering en het
pensioen van mijn man. En daarvan kan ik prima
doen wat ik graag doe.”

in t e r v ie w

“Ik vind het heerlijk
nieuwe mensen
te ontmoeten en
nieuwe culturen
te ontdekken en ik
hoop dat ik dit nog
lang kan doen!”
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Laat de apparaten thuis
Of ze nog tips heeft om zo energiek je oude dag in te
gaan? “Nou zeker!” zegt ze streng. “Laat die apparaten thuis! Als ik op reis ben zie ik vaak mensen de
hele tijd naar hun schermpje kijken. Ik begrijp natuurlijk dat het heel handig kan zijn, maar mijn tip is om
meer naar buiten te kijken en te genieten van het
moment. Ik denk dat het voor jullie heel druk is om
altijd maar zo snel te moeten reageren en dat je
daardoor andere, misschien veel mooiere, ervaringen
in het leven mist”. ●

Granny’s finest organiseert handwerkclubs
voor senioren, zodat ze gezamenlijk hun hobby
kunnen uitoefenen om zo eenzaamheid onder
ouderen te voorkomen. De producten, zoals
sjaals, mutsen en handschoenen worden
ontworpen door jonge creatieve talenten.
www.grannysfinest.com/
over-grannys-finest

Durf te vragen!
#dtvpensioen
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Q &A
Pensioen is een complex onderwerp. Waarschijnlijk zit jij
ook met vragen. Via de website www.pensioenistedoen.nl
krijgen wij regelmatig vragen binnen. Wij hebben een aantal
vragen en antwoorden voor je op een rijtje gezet. Heb jij een
andere vraag? Stel deze via pensioenistedoen.nl of via twitter
met #dtvpensioen en krijg snel antwoord.

1

Sinds twee jaar ben ik zelfstandige. Daarvoor heb ik bij verschillende
pensioenuitvoerders pensioen opgebouwd. Blijf ik als zelfstandige nog
steeds pensioen opbouwen bij deze pensioenuitvoerders?
Als je niet meer in loondienst bent, bouw je geen werknemerspensioen meer op.
Het antwoord op deze vraag is dus ‘Nee’. Het pensioen dat je hebt opgebouwd bij
je vorige werkgever(s), blijft staan bij de pensioenuitvoerder(s). Heb je slechts een
beperkte periode werknemerspensioen opgebouwd? Dan is het misschien mogelijk
te kiezen om dit pensioen af te kopen. Je ontvangt dit bedrag dan op je rekening.
Het is als zelfstandige extra belangrijk zelf maatregelen te treffen voor een goed
pensioeninkomen. Hier heb je verschillende manieren voor.
Lees meer op pensioenistedoen.nl

2

Ik heb bijna een jaar geen baan gehad. Hoe weet ik nu of ik een
pensioentekort heb opgelopen?

3

Ik verwacht mijn eerste kindje en wil ouderschapsverlof opnemen.
Wat betekent dit voor mijn pensioenopbouw?

Het is moeilijk te zeggen of je een pensioen tekort hebt tegen de tijd dat je met
pensioen gaat. Hoeveel inkomsten je straks nodig hebt is namelijk sterk afhankelijk
van jouw persoonlijke wensen en plannen voor later. Wat wil je later gaan doen,
heb je dure hobby’s of ga je het juist rustig aan doen? Misschien heb je een hypotheek
en is deze afbetaald tegen de tijd dat je met pensioen gaat. Wil je eerder stoppen met
werken? Zijn er schulden die je tegen die tijd nog moet afbetalen? Of heb je geld opzij
gezet op je spaarrekening? Allemaal elementen die je voor jezelf op een rijtje zet om
te kunnen bepalen wat voldoende is in jouw situatie en passend bij jou als persoon.
Tip! Download de Mijn Pensioencoach app voor overzicht.

Als je ouderschapsverlof opneemt, werk je minder uren. Het kan daardoor zijn dat
je ook over minder uren pensioen opbouwt via je werkgever. Dit is afhankelijk van
de pensioenregeling die jouw werkgever aanbiedt. Check dus even bij je werkgever
wat dit betekent voor je pensioen.
www.pensioenistedoen.nl

#dtvpensioen
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Heb je nu
nog steeds
een excuus?
Dit zijn de drie meest gehoorde
excuses om de zaken nog even
voor je uit te schuiven.

34

‘Veel te ingewikkeld’
“Of ik inzicht heb in mijn pensioen?
Pff… Nee.”, zegt Yolanda (44). “Ik heb
pensioen opgebouwd bij verschillende
maatschappijen. Ik heb er totaal geen
zicht op.”
“Ik begrijp niet veel van mijn pensioen,
dus dan vind ik het lastig om mij erin te
verdiepen.” – Sanne (32).
Heb je vragen over je pensioen?
Stel ze via pensioenistedoen.nl, en je
krijgt per mail of telefonisch antwoord;
of neem contact op met een adviseur.

Wat je excuus ook is: verdiep je nu in je pensioen

echt niet!
‘Komt later wel’
“Pensioen is iets waar je als
dertiger te weinig over
nadenkt”, zegt Sandra (33).
“Het lijkt nog zo ver weg.”
Misschien duurt het inderdaad nog jaren, maar je kunt
nú al actie ondernemen om
straks voldoende pensioen
te ontvangen. Hoe eerder je
begint, hoe langer je kunt
sparen voor jouw oudedag.
Dit is hét moment om je
pensioen goed te regelen.
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‘Komt goed’
“Waarom zou ik mij druk maken om
later, ik leef vandaag” – Ilse (31).
Positivo’s vertrouwen erop dat er
altijd wel een oplossing komt bij geldproblemen. Een erfenis, vrienden die
willen bijspringen, misschien wel een
lot uit de loterij. Maar voor hetzelfde
geld komt die oplossing niet.
Tip! Kijk voor al jouw pensioenregelingen op mijnpensioenoverzicht.nl
(inloggen met je DigiD).

en laat je inspireren op pensioenistedoen.nl

Ga nu aan de slag
met jouw later
Je weet nu hoe jouw ideale later eruit ziet.
Wil je meer weten wat je kunt doen om jouw
later te realiseren? Of heb je vragen over je
pensioen? Ga dan naar pensioenistedoen.nl
Op pensioenistedoen.nl vind je verhalen
van andere vrouwen, artikelen en blogs van
pensioenexperts. Zodat je weet wat de
invloed is van bepaalde gebeurtenissen op
jouw pensioen.
Kijk snel op: www.pensioenistedoen.nl

