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Voorwoord 
Pensioen, de mooiste fase van je leven? Hopelijk, echter voor mij was dat niet zo. Ik 
heb er behoorlijk aan moeten werken voordat ik het voor mij spannende avontuur van 
het pensioen aankon. Pas achteraf kreeg ik zicht op hoe ik die invulling van mijn pen-
sioentijd beter had kunnen aanpakken. ‘Achteraf is een boer een advocaat‘, zei mijn 
wijlen schoonvader altijd. Gelijk had hij. Achteraf heb je makkelijk praten. Door je 
aan de hand van mijn verhaal deelgenoot te maken van mijn lessons learned, krijg je 
die ‘achterafinformatie’ van tevoren en kun je bepalen of deze ook voor jou bruikbaar 
is. Ik put overigens niet alleen uit mijn eigen verhaal. Ik heb ook naar de verhalen van 
anderen gevraagd en naar het leergeld dat zij hebben betaald.

Ik ga vooral in op de gevoelens die kunnen optreden als je met pensioen gaat. Zielen-
roerselen waarbij je je telkens af kunt vragen of je dat herkent of niet. Daarom zijn in 
de kantlijn bij de hoofdstukken vragen opgenomen die je kunt gebruiken om je eigen 
zienswijze te expliciteren. Zielenroerselen? Toch geen geitenwollensokken vaaghe-
den, denk je misschien. Nee, of althans, dat is niet de bedoeling. Het gaat over ge-
voelens bij ervaringen die je rationeel prima kunt begrijpen, terwijl je je er emotioneel 
tóch niet helemaal lekker bij voelt. Situaties waarin je tegen jezelf zegt: Joh, zeur toch 
niet zo, wat valt er nou te klagen? Je hebt het immers prima voor elkaar? Terwijl het 
gevoel zegt: ik heb niets te klagen en ja ik heb het goed voor elkaar, maar… Die 
‘maar’ is een belangrijk onderdeel van dit verhaal. Net als hoe die ‘maren’ mij ertoe 
hebben gebracht dit boek te schrijven, een boek dat je hopelijk gaat inspireren tot bij 
jou passende invullingen. Ik hoop op vonken van inspiratie. Het kan natuurlijk ook zijn 
dat je wél iets te klagen hebt en het niet zo goed voor elkaar hebt. Of juist dat je je 
pensioentijd beleeft als de beste jaren van je leven. Ook dan kan het boek je tijdens 
het lezen op bruikbare ideeën brengen. 

In mijn verhaal en de vragen die ik je voorleg, probeer ik de voetballer te zijn die 
een voorzet geeft en ben jij de spits. De hoofdstukken uit mijn verhaal en de vragen 
daarbij zijn als de voorzetten die je de kansen bieden om de bal op je eigen wijze in 
het doel te werken. Soms zal mijn voorzet op maat zijn en je helpen te scoren. Soms 
ook kan deze onvoldoende passend zijn en schiet je niet raak, maar ook dan is het de 
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moeite waard de voorzet te evalueren en vast te stellen hoe die wel passend gemaakt 
zou kunnen worden. Spreek er ook eens over met anderen die je goed kennen.
Ik was in mijn werkzame leven docent aan een onderwijskundige Masteropleiding 
gericht op het kwalificeren van docenten. In mijn vak leerde ik af leraar te zijn in de 
traditionele betekenis van het woord. Andere mensen zijn geen holle vaten die je als 
leraar kunt vullen met jouw kennis. Elk mens neemt al een schat aan kennis en erva-
ring mee, heeft zijn of haar geheel eigen leerproces en geeft daar op een eigen wijze 
invulling aan. Je kunt, zo leerde ik, andere mensen niets leren. Je kunt hen hooguit 
helpen door zelf leerling te zijn die bereid is de eigen kennis en ervaring, voor wat 
die waard zijn, met anderen te delen. Mijn verhaal is dat van een leerling die bereid 
is de eigen ervaringen met anderen te delen in de hoop dat die anderen daar hun 
voordeel mee kunnen doen. 

Mijn verhaal is persoonlijk omdat het is ingekleurd met gevoelens en vragen van ande-
ren die ik interviewde en van mijzelf en welke lessen er uit te leren zijn. Die tezamen 
voeden mijn voorzetten aan jou. Ik vertel het verhaal graag zó dat het dichtbij komt 
en invoelbaar is. Dan helpt de nabijheid van ‘je’ beter dan het afstandelijke ‘u’. Ver-
geef mij dat ik je voor dat doel tutoyeer. Ik hoop dat mijn verhaal je inspireert tot het 
invullen, of de verbetering van de invulling, van mooie pensioenjaren!

Martin Reekers
Rotterdam, voorjaar 2021



Inleiding  
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Met pensioen gaan is een moment om bij stil te staan. Ineens valt het werk weg. 
Omdat we met zijn allen steeds ouder en steeds gezonder ouder worden, duurt onze 
pensioenfase, als het even meezit, veel langer dan vroeger het geval was. De levens-
verwachting bij als goed ervaren gezondheid na je 65ste is gemiddeld 12 jaar voor 
mannen. De hoogopgeleiden komen op 15,7 jaar. Bij de vrouwen zijn die cijfers res-
pectievelijk 12,6 en 17,1 jaar (Raad Volksgezondheid & Samenleving, RV&S, 2020). 
Best een hele poos dus. Het is dan niet gek dat de meeste mensen enkele jaren na 
hun pensioen wel genoeg hebben genoten van hun vrije tijd en ‘iets’ moeten met 
de jaren die zij nog hebben. Actief blijven, zowel geestelijk als lichamelijk, draagt 
bovendien nog eens bij aan gezonde pensioenjaren. De RV&S noemt die gezonde 
pensioenjaren de ‘derde levensfase, een geschenk van de eeuw‘. Om te bevorderen 
dat dit geschenk zo mooi mogelijk uitvalt, wil dit boek ‘een’ sleutel bieden en laten 
zien wat je zoal tegenkomt op de weg naar het ‘walhalla’. Niet ‘de’ sleutel, want het 
zou aanmatigend zijn te stellen dat er maar één weg naar het walhalla leidt. Het gaat 
om jouw weg naar het walhalla, om jouw strikt persoonlijke keuzes voor de invulling 
van je pensioenjaren. Zoals in het gedachtegoed van Neuro Linguïstisch Programme-
ren (NLP) wordt gesteld: ‘Elk (huidige) gedrag is, vanuit het perspectief van degene 
die het betreft, de beste keuze (nlp-nu, z.d.). Bij die keuze kan dit boek ondersteunen. 

Wij beginnen in het eerste hoofdstuk bij jouw eigen kijk op pensioen, vervolgens in 
hoofdstuk 2 over de fase waarin jouw pensioen in zicht komt en in hoofdstuk 3 over 
de verschillende manieren waarop de grensovergang tussen werk en pensioen vorm 
kan krijgen. Daarna gaat het in hoofdstuk 4 over de vraag hoe je pensioenbeleving 
eruitziet, welke waarden voor jou van belang zijn en hoe je je verhoudt tot de pensi-
oenbelevingen die je kunt hebben:
• opperste tevredenheid  
• uitstellen of ontkennen 
• ontreddering 
• een tegenvaller 
• aanvaarding 

Hoofdstuk 5 verhaalt over strategieën, aanpakken om het pensioen naar je hand te 
zetten. In hoofdstuk 6 komen de pensionado’s aan het woord die voor het boek zijn 
geïnterviewd. Daar kun je lezen wat de kijk van anderen is op hun pensioen en hoe 

liesbeth
Opmerking over tekst
aht achter keuze:keuze'
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zij tot invullingen komen. In het boek vind je overal citaten van hen die de tekst illustre-
ren. Als een citaat van iemand je interesseert of inspireert kun je het volledige verhaal 
in hoofdstuk 6 lezen. Ik ben zelf een pensionado en ook nog eentje die flink worstelde 
met zijn pensioen. Ook die belevingen tref je aan.
Alhoewel het begrip ‘pensionado’ volgens het digitale woordenboek (z.d.) een ge-
pensioneerde is die in een warm land gaat wonen, is in het dagelijks taalgebruik de 
term tegenwoordig ingeburgerd voor iedereen die met pensioen is. De RV&S gebruikt 
de term en ook gepensioneerden zelf noemen zich nogal eens ‘pensionado’. 

Dit boek is bedoeld voor het vormgeven van een zo goed mogelijke pensioenbele-
ving. Misschien blijkt het een walhalla, zelfs als je niet in een warm land woont met 
wuivende palmen en azuurblauwe zeeën. Je pensioen creëer je zelf, samen met je 
omgeving. Hopelijk draagt dit boek bij aan het creatieproces. 

liesbeth
Opmerking over tekst
(Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren, z.d.)ipv (z.d.)
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Hoofdstuk  1
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1.1 Inleiding
Hoe kijk jij aan tegen pensioen? Blij dat je van je werk af bent, 
of mis je het juist erg? Misschien ben je juist nog bezig met het 
vinden van een antwoord op die vragen. Hoe onze kijk op werk 
en pensioen ook is, deze is mede gevormd door hoe er in de sa-
menleving door de tijd heen over is gedacht. In de jaren vijftig van 
de vorige eeuw bestond het leven uit drie fasen: de jeugd, waarin 
werd geleerd, de volwassenheid waarin de mannen werkten en de 
vrouwen zorgden en als laatste de ouderdom waarin werd uitgerust 
(Raad van de Volksgezondheid & Samenleving, 2020). Door de 
stijging van de gezonde levensverwachting, de komst van de AOW 
en de pensioenen is er volgens de RV&S een fase bijgekomen. 
De derde levensfase is nu de fase met vitale jonge ouderen en de 
kwakkelende ouderdom is dan de vierde levensfase. Door de tijd 
heen heeft dat bijgedragen aan onze eigen zienswijze en gevoe-
lens over pensionering. De zienswijze op de invulling van de vitale 
derde levensfase van de jonge oudere. Misschien heb je er weleens 
expliciet bij stilgestaan. Ikzelf eerlijk gezegd pas op het moment 
dat er gevoelens over het met pensioen gaan bij me opkwamen, zo 
ongeveer een jaar voor mijn pensioendatum. Ik merkte dat dit voor 
meer mensen het geval was en dat we vooral door de jaren heen 
een impliciete kijk op werk en pensioen ontwikkelden.

1.2 Een impliciete kijk op werk en pensioen?
‘Hoera, eindelijk staat het weekend weer voor de deur!‘, roept een 
radio-dj enthousiast zijn luisteraars toe. Ik had het al wel vaker ge-
hoord, maar nu ik aan het nadenken was geraakt over werk en 
pensioen zette het mij aan het denken. Wat zeg je daar eigenlijk 
mee, vroeg ik me af. Bedoel je dan dat je eindelijk verlost bent van 
het werk? Ineens doken er zo om me heen meer uitdrukkingen op. 
Iemand zei dat hij ‘loonslaaf’ was, een ander meldde dat zij zojuist 
weer de week had ‘doorgezaagd’. Regelmatig kwam ik mensen 

Jouw eigen kijk op pensioen 


