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De film “About Schmidt” laat op een geweldige manier het falen van 
het traditionele pensioenmodel zien.
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1
Ben eerlijk – pensioneren is niet een geweldig idee, zeker niet op 65 jarige leetijd.  
Pensioneren zoals wij het kennen vandaag is een relikwie uit een tijd en wereld die 
al lang voorbij is. In de context van onze moderne economie zijn conventionele 
ideeën over pensioneren niet alleen ongeschikt maar ook contra productief.

We worden dagelijks blootgesteld aan verhalen die ons brein beïnvloeden met 
waarschuwingen dat we meer moeten sparen wanneer we van de economische 
klip af willen springen die bekend staat als 65 jarige leeftijd. En velen van ons zijn 
ervan overtuigd geraakt dat we eerder van die klip af willen springen – indien 
mogelijk, veel eerder. Maar willen wij werkelijk ophouden met werken? 



Mensen in deze omstandigheden - en er zijn er velen - moeten stoppen om het 
psychologisch soberende feiten te overdenken, dat wanneer zij zichzelf voortdu-
wen in een loopbaan die zij verachten, terwijl zij op wielen rijden die langzaam 
leeglopen. De rit wordt steeds ruwer en lastiger en zij vinden hun aspiraties in de 
sloot en met weinig energie overgebleven om aan een nieuwe reis te beginnen. 
Hetzelfde kan gezegd worden over diegenen die een lauwe benadering tot hun 
werk hebben.

Zo’n lankmoedige benadering leidt tot een gebrek aan groei, een gebrek aan 
incentive en mentale uitdaging en een lager energieniveau. Wanneer deze lauwe 
benadering onze status quo wordt, zijn we goed op weg naar een leven en loop-
baan van ondermaatsheid.

Het is triest – miserabel – dat zo veel mensen werken in jobs, bedrijven, kantoren 
die zij haten. Zij hebben zichzelf ervan overtuigd dat het antwoord ‘pensioneren’ 
is. Maar het feit blijft dat zij niet zo geobsedeerd zouden zijn van het idee van 
stoppen wanneer zij een leven en werk hadden gecreëerd waar zij van houden.

Veel mensen denken dat het antwoord ligt in helemaal stoppen met werken, om-
dat zij niet van de werkomstandigheden houden waarin zij zich gevangen voelen. 
Maar dit lijkt op een frontale lobotomie om van je hoofdpijn af te komen. Vele 
anderen willen ophouden met wat zij nu doen om iets anders te kunnen doen; zij 
hebben een verandering nodig maar zijn ervan overtuigd dat zij een berg geld 
nodig hebben om de switch te kunnen maken. Dus besluiten zij om hun dromen uit 
te stellen, veronderstellend dat wanneer zij eindelijk de vereiste hoeveelheid geld 
hebben, ze nog steeds het verlangen en de drive zullen hebben die nodig is om 
hun dromen te volgen.



De Kunstmatige 
 Eindstreep;Clint Eastwood
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Werk doen dat we verachten, of in omstandigheden zijn waar we niet van houden 
verlaagt onze energie en engagement. De reden dat zo veel mensen zich in zulke 
scenario’s bevinden is, dat zij een idee over pensioneren hebben gekocht dat tot 
en met tragisch is: Het Idee Dat We Zouden Moeten Doen Waar Wij Niet van Houden 
om Het Geld te Verzamelen om Op een Dag te Doen wat Wij Willen.

Deze hoop om te doen wat wij willen is het concept van pensioneren dat zo aan-
trekkelijk is voor velen. Veel individuen zijn niet in de race waarin zij willen rennen. 
Zij zien de leeftijd van 65 jaar bereiken met een berg geld als de enige manier om 
in die race te komen. Het probleem is samengesteld wanneer we realiseren dat 
we overtuigd zijn om naar een kunstmatige eindstreep wordt gerend in een race 
die nooit bedoeld was om te eindigen.

Deze kunstmatige eindstreep is leeftijd 65, of welke leeftijd dan ook waarop je ge-
looft dat je zou moeten pensioneren. De race is het aanwenden van onze vaardig-
heden en ideeën zo lang als wij er nog van genieten om ze te gebruiken.

Wanneer wij werkelijk doen waar we van houden, hoewel we langzamer aan kun-
nen doen, zullen we nooit werkelijk uit de race stappen.



Waarom hebben zo veel mensen hun leven gegeven aan werk waar zij niet van 
genieten? De reden is eenvoudig omdat zij het geld nodig hebben. Waarom heb-
ben zij het geld nodig? Zodat zij kunnen pensioneren op leeftijd 65 en doen wat zij 
willen. Geweldig! We offeren 40 top productieve jaren op zodat we vrij zijn in de 
herfst en/of winterjaren.

Hoewel je niet zo veel hierover gehoord hebt, diegenen die de magische leeftijd 
van 65 bereiken en uit de race stappen zijn niet zo blij met hun beslissing. Zij doen 
het, echter, omdat zij voelden dat zij dit dienden te doen. Desillusie percentages 
zijn hoog voor gepensioneerden. Volgens een survey was voor 41 procent pensi-
oneren de moeilijkste aanpassing in hun leven en de meesten van hen worstelen 
nog steeds met de monotonie, verveling, gebrek aan doelen en gebrek aan intel-
lectuele stimulering die traditionele pensionering bied.

Er is een goede reden dat deze gepensioneerden niet gelukkig zijn - 
PENSIONEREN IS EEN ONNATUURLIJK IDEE. Het concept is tegenstrijdig met het be-
houd van de menselijke spirit. Veel mensen willen niet echt het pensioneren zoals 
wij dat nu kennen. Wat zij willen is vrijheid om hun doelen en interesses te volgen. 
Zij willen hun eigen beslissingen nemen. Zij willen doen wat zij willen, wanneer zij het 
willen en waar zij het willen. Zij willen verandering, uit de sleur die hun leven van 
werken is geworden. Ons is allemaal verteld dat de juiste hoeveelheid geld alleen 
die vrijheid kan kopen.
En dat is de reden waarom wij zo kwetsbaar zijn voor boodschappen die ons 
vertellen dat wij bedrag X nodig hebben om onszelf te bevrijden. Maar dit is een-
voudigweg niet waar. Deze reisgids is vol van verhalen van mensen die het leven 
leiden dat zij willen - vandaag - en niet een bedrag X in vermogen, inkomen of 
pensioenvoorzieningen hebben. Door verdraaide verhalen over pensioneren, heb-
ben we de ‘pensioen’ kar voor het ‘leven’ paard gespannen. 

Clint Eastwood  blijft regisseren, acteren en lesgeven – in de tachtig.

Clint als een nurkse gepensioneerde...



We zeggen dat we geld sparen zodat we op een dag een leven kunnen hebben, 
maar in het proces zijn we het hebben van een leven aan het uitstellen zodat we 
genoeg geld bij elkaar kunnen schrapen. Te veel mensen wachten te lang. Soms 
denk ik dat je een revolver op mensen moet richten om ze werk te laten vinden en 
creëren waar zij van houden.

Met enige financiële creativiteit en een nieuw verhaal over pensioneren zul je zo-
wel het leven vinden dat je werkelijk wilt als het kunnen financieren. Zo niet nu, dan 
is dit mogelijk binnen de volgende vijf jaren.

Het bereiken van vrijheid zal betekenen dat je jouw levensstijl opnieuw bekijkt, je 
verhaal, en je financiële gewoontes, een een manier vindt om het belangrijkste in 
je leven de hoogste prioriteit te geven.

Beslis ten eerste het pad dat je moet nemen om het werk te doen waar je van 
houdt, en ten tweede, maak een plan om voor dat privilege te betalen.

Ten tweede moeten we onszelf een veel krachtiger, boeiender, gepassioneerder, 
inspirerender, sexier verhaal vertellen wanneer we de transitie willen maken naar 
een leven van doen waar wij van houden.

Zoals Clint al decennia heeft gedaan.

Mijn Nieuwe Pensioenverhaal

Zal ik mijn eigen verhalen over werk, leven en pensioneren 
herschrijven? 

Wat is mijn verhaal over: ʻoud’?

Wat is mijn verhaal over: ʻwachten met te doen waar ik 
van houd tot ik gepensioneerd ben’?

Wat is mijn verhaal over: ʻpensioneren betekent per 
definitie niet - werken’?

Wat is mijn verhaal over: ʻeen leven van gemak is het 
ultieme pensioendoel ’?

Wat is mijn verhaal over: ʻpensioneren is uitsluitend een 
kwestie van geld’?
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Mario, mijn vriend en pensioenadviseur vertelde mij het volgende: ‘Wanneer jij mij 
vraagt, ‘Wie zijn de meest tragische klanten die je ziet’ denk ik dat mijn antwoord 
je zou verrassen. Het zijn niet de stellen van middelbare leeftijd die ontmoedigd 
zijn omdat ze ontdekken dat ze niet in staat zijn om te pensioneren op het mo-
ment dat zij dachten. Het zijn niet de klanten wiens pensioenvoorzieningen lager 
uitvallen dan gedacht en die hierdoor hun plannen voor een vroege pensionering 
moeten uitstellen.

Het zijn de gepensioneerden met een geweldige pensioenvoorziening die zich 
doodvervelen. Deze personen hebben het gevoel dat zij verwijderd zijn uit de 
mainstream van het leven en vanuit de zijlijn mogen toekijken en niet terug mogen 
keren.’

Zoals een man het verwoordde: ‘Pensioneren is een sport voor toeschouwers. Je 
wilt meedoen met de anderen op de golfbaan, de zakelijke besprekingen, de ge-
meenschappelijke doelen. Ik zou er een moord voor over hebben om weer in het 
spel mee te mogen doen’.

Toch zijn veel mensen in een gekke goudrush om te komen naar de plek waar de 
“grumpy old men” leven. Op de tribune.

Velen van ons, echter, hebben al genoeg gezien van het pensioneren van onze 
ouders en voorgangers om te weten dat dit niet een leven voor ons is. Wij hebben 
het verhaal bedacht dat ons leven er een van uitdaging, relevantie, stimulatie en 
beroepsmatige avonturen zal zijn. We zijn niet geïnteresseerd in het eindigen van 
deze race!

Dit punt werd mij helder toen een vriend mij vroeg of ik plannen had om te pensio-
neren. Ik dacht erover na en toen daagde het mij. Ik hou van wat ik doe. Ik schrijf, 
ik spreek, ik adviseer ondernemingen over hoe zij echte betekenisvolle relaties 
aangaan met klanten. Waarom zou ik daar mee ophouden? Wanneer ik zou pen-
sioneren zou ik volgens mij mijzelf vernietigen. Deze realisatie was belangrijk voor 
mij, omdat het mij hielp te beseffen dat ik mijzelf niet langer zorgen hoefde te ma-
ken over een specifiek bedrag op enige leeftijd. Er zal altijd iets voor mij te doen 
zijn en ik zal er altijd van genieten om het te doen. Je maakt geen plannen om te 
pensioneren van je passie in het leven.

Toch zijn veel mensen in een gekke goudrush om te komen 
naar de plek waar de “grumpy old men” leven. 

Op de tribune.



Je pensioneert niet van jouw passie in jouw leven. 
Zeker niet als je Sophia Loren heet!

Betekent dit verhaal dat ik mijn toekomst uitgeef en de waarde van sparen voor 
later opgeef? Integendeel! Omdat ik vrijheid zoveel waardeer oefen ik de nood-
zakelijke discipline uit om haar te behouden. Ik weet dat een onzinnige aankoop 
of investering de boeien van een miserabele dienstbetrekking of opdracht weer 
terugbrengen in mijn leven.

Er zit wijsheid in balans. Omdat ik hou van wat ik doe maakt het de noodzaak niet 
kleiner om te plannen voor financiële vrijheid. Leven kan ons voor onverwachte 
gebeurtenissen en situaties plaatsen die radicaal onze koers wijzigen: arbeidson-
geschiktheid, een overlijden in de familie, scheiding, ouders die afhankelijk wor-
den, enzovoort. We moeten financieel vooruit plannen omdat we onze meningen 
met de tijd veranderen. Wat mij vandaag energie geeft kan mij een decennium 
vanaf nu vervelen. Financiële planning is nodig om de vrijheid te kopen om koers 
te veranderen wanneer wij dat willen.
               

De acteur Jack Lemmon uit Grumpy Old Men was al 
decennia ʻvrij’ dankzij financiële planning.

Twee type mensen zouden hun plannen voor complete pensionering op leeftijd 65 
of een eerdere leeftijd moeten vergeten. Ten eerste degenen die zich NIET kun-
nen veroorloven om te pensioneren op leeftijd 65 en ten tweede degenen die zich 
WEL kunnen veroorloven om te pensioneren op leeftijd 65.

Leeftijd 65 is een kunstmatige eindstreep. Een moderne maatstaf voor succes lijkt 
te zijn hoeveel jaren je eerder dan 65 jaar kunt pensioneren. Is je tempo versnellen 
naar verveling en nutteloosheid werkelijk zo’n goed idee?

Deze maatstaf gaat veranderen. Wanneer de komende generatie van 50+ ers er 
iets over te zeggen heeft zullen deze verhalen volledig op zijn kop gaan. Diegenen 
die dienen te werken zijn niet de verliezers, omdat zij nog steeds meedoen in het 
spel en zij zullen ontdekken dat werken hen vitaler, geëngageerder en gezonder 
houdt. Diegenen die in staat zijn om volledig te stoppen zullen ervoor kiezen om dit 
niet te doen omdat zij niet op het pad terecht willen komen van langzaam afster-
ven, atrofie, verveling en monotone vrije tijd.

We zijn nog steeds in de eerste fase van het Nieuwe Pensioenverhaal - een mo-
dern verhaal voor wat pensioneren werkelijk betekent. Mensen worden echter 
nog steeds achtervolgd door de oude illusies en de hype om een kunstmatige 
eindstreep te bereiken.
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De oude pensioenverhalen proberen mensen aan te sporen tot urgentie en tem-
po. Voor velen inspireren zij alleen angst, zelfverachting en hopeloosheid. Voor de 
vele Nederlanders die geen vette pensioenregeling hebben roepen deze verha-
len gevoelens van hopeloosheid op, omdat zij overtuigd zijn van het feit dat zij 
de 65 jarige leeftijd bereiken zonder veilig inkomen. Zij weten dat zij nooit in staat 
zullen zijn om het klein fortuin bij elkaar te sparen waarvan ‘pensioenexperts’ hen 
vertellen dat ze dit nodig hebben om iets anders te krijgen dan een bedelstaf.

Het pensioenverhaal dat geschilderd wordt door de financiële dienstverleners is 
werkelijk een tweehoofdig monster omdat de visie die gepromoot wordt de laat-
ste vijftig jaren niet alleen een illusie is maar ook onrealistisch.

Hoe zou het toch komen dat degenen die zich kunnen veroorloven om te 
pensioneren – zoals Sean Connery – dat niet doen?

De illusie is die van een leven van het drinken van tropische drankjes op een strand 
en golfen voor de rest van je leven. ‘Dit is allemaal voor jou’ als je eenmaal pen-
sioneert, en hoe eerder hoe beter. Mogelijk heb je ooit mensen ontmoet die deze 
illusie gekocht hebben en die nu met de kater leven van verveling en doelloosheid 
in hun leven. Ik heb veel van deze mensen ontmoet en de blik in hun ogen inspi-
reerde mij om dit Nieuwe Pensioenverhaal te vertellen.

Sean Connery verklaarde twee jaar geleden te pensioneren. Met acteren in Hol-
lywood films.  Het was een grapje van Sean met het concept van traditioneel 
pensioneren. Hij maakt commercials voor Louis Vuitton reclames en koopt Schotse 
kastelen op, restaureert ze en verkoopt ze door en een filmmaker die opnames wil 
maken in Schotland is van harte welkom. Sean wil meer tijd doorbrengen bij zijn 
familie. Hij is niet ‘gepensioneerd’. Hij leidt een Portfolio Leven. Ik kom hier in een 
later artikel op terug.



Velen hebben ontdekt dat verveling in hun pensioenjaren hen geleid heeft tot zelf-
destructieve gedragspatronen. Eten, drinken, bewegen. Velen hebben hun verou-
deringsproces versneld nu de ketenen van ongezonde gewoontes zwaarder gaan 
wegen en hun tol eisen. Het telt op tot een onvermijdelijke conclusie: Pensioneren 
is een onnatuurlijke conditie! Zelfs wanneer je jezelf kunt veroorloven om te pensio-
neren, is het ergste wat je kunt doen jezelf volledig teurgtrekken uit het spel.

Wanneer je gepensioneerden vraagt hoe het met ze gaat, antwoorden ze vaak, ‘Ik 
houd me bezig’. Dit is een erkenning van de leegte in activiteiten die pensioneren 
heeft gebracht. Zij zijn werkelijk gelukkig als ze dingen doen waar ze van houden.

Wanneer zij niet bezig zijn, zijn ze waarschijnlijk niet erg gelukkig.

Het imago van pensioneren dat ons verkocht is, is gewoon niet waar. Een groot 
deel van de gepensioneerden vind pensioneren een moeilijke aanpassing. De 
reden dat pensioneren zo moeilijk is voor velen is eenvoudig: pensioneren zoals 
het voor ons gedefinieerd is was nooit zo bedoeld. Pensioneren is een illusie omdat 
diegenen die zich de illusie kunnen veroorloven er gedesillussioneerd door raken 
en diegenen die zich de illusie niet kunnen veroorloven er door achtervolgd wor-
den.

Dat brengt ons bij het andere hoofd van het monster. Veel mensen kunnen zich 
niet veroorloven om te pensioneren zoals gepromoot door de pensioenbedrijfstak. 
Het is eenvoudigweg niet realistisch voor velen om genoeg geld opzij te zetten 
iedere maand om een bedrag X op 65 jarige leeftijd, of op welke leeftijd dan ook, 
klaar te hebben staan.

Wat mensen willen is niet pensioneren. Of ‘goud’ dat hen dodelijk verlamd.

Zij willen vrijheid. En geld is hiervoor belangrijk.

Het is waar dat veel mensen meer belangstelling dienen te hebben voor hun financië-
le planning, meer financiële discipline toepassen, meer zelf sparen. Maar waarom zou 
een belangrijk deel van onze bevolking dat haar best doet rond moeten lopen met 
een slecht gevoel? Teveel mensen maken zich teveel zorgen door de boodschappen 
van de pensioenbedrijfstak.

Twee problemen kleven duidelijk aan de doordringende en frequent gebruikte angst-
tactieken en waarschuwende boodschappen van financieel dienstverleners. Ten 
eerste kunnen zij eenvoudig ontkend en ontkracht worden. Ten tweede baseren deze 
argumenten zich op een kunstmatig, gefabriceerd en nu uiteenvallend fundament. Te 
weten, dat we ZOUDEN MOETEN pensioneren op 65 jarige leeftijd of zelfs eerder wan-
neer mogelijk. Velen van ons zullen niet compleet pensioneren op 65 jarige leeftijd of 
welke leeftijd dan ook. Wij, als generatie, zijn niet geïnteresseerd in een kunstmatige 
eindstreep.

Ook als Robin Hood pensioneerde Sean niet. 
Want Passie Pensioneert Nooit!



  Echte Helden en Heldinnen Pensioneren Nooit.

Zij plannen hun leven en leven hun dromen op elke

Leeftijd die zij willen. Te beginnen met NOW!

De Babyboomers Vinden Pensioneren
 Opnieuw Uit; Catherine Deneuve
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Alleen een zot zou de woorden ‘babyboomer’ en ‘slachtoffer’ in 1 adem uitspre-
ken. De babyboomers zijn nooit slachtoffers geweest en zullen het niet toestaan 
om slachtoffer te worden in hun pensionering. Juist het tegenovergestelde. Zij zul-
len – zoals zij altijd hebben gedaan – de bestaande regels over pensioneren bre-
ken en hun eigen regels maken over hun toekomst.

Thought she may be over France’s retirement age, Deneuve has been hard at 
work with roles in the musical The Beloved and the latest installment in the big 
screen Asterix and Obelix series. In honor of Le bon Marche’s 160 birthday Cathe-
rine Deneuve will feature in a series of illustrations in the store’s windows from sept 
8 to oct 6th 2012 depicting her on her favorite Left bank haunts. For her Paris’ Left 
Bank symbolizes relaxation, freedom, fantasy... being able to go from the Café de 
Flore to the Pantheon cinema and buy a book on the way. – The Hollywood Re-
porter.

Dit is de generatie die een oorlog eindigde, het recht om te stemmen vanaf 18 
kreeg, het huwelijk en kinderen krijgen uitstelde en de grootste economische 
vooruitgang in de geschiedenis veroorzaakte.  

Er zit kracht in aantallen en de cijfers zijn aan de zijde van de babyboomers:

• De babyboomers controleren 80 procent van het spaargeld en bezitten 66% 
van de waarde in beleggingen. Zij bezitten 60% van alle lijfrentes, 50% van alle 
pensioenplannen en 40% van alle beleggingsfondsen. In totaal bezitten zij 70% 
van het vermogen of meer. Geld is macht.

• Wie stemt er meer dan welke andere groep bij verkiezingen: de 55-85 leeftijds-
groep. Ook hier is er macht in cijfers.



Uit onderzoeken onder babyboomers over hun wensen zien wij de volgende vijf cate-
gorieën:

1 Ik wil zo lang mogelijk blijven werken – doen wat ik nu doe (15%)

2   Ik wil een ondernemer worden (26%)

3  Ik wil een nieuwe job vinden (34%)

4 Ik wil een balans vinden tussen werk en leven (10%)

5  Ik wil het “traditionele” pensioneren (15%)

We zullen in een later artikel dieper hier op ingaan.  Voor nu is het voldoende om te 
constateren dat de babyboomers het traditioneel pensioneren goed bekeken heb-
ben en het hebben afgewezen. Iedereen. Op 15% na. (Terwijl 100% van het aanbod 
van pensioenverzekeraars, banken en pensioenfondsen zich richt op het invullen van 
de Traditioneel Pensioneren behoefte).

Mensen praten over pensioneren als “buitenspel staan”. Het feit is dat babyboomers 
niet langer “buitenspel willen staan”. We willen in ons eigen tempo gaan. (Of sterven 
in het zadel).

Deneuve in 
 Asterix & Obeliks



We willen de beslissing zelf nemen of we rennen, joggen of wandelen. 
We willen in staat zijn af en toe even uit te rusten en weer terug te 
keren in het spel.  
En, het belangrijkste, we willen meedoen aan het spel 
van onze eigen keuze. 

Dit is het moderne nieuwe verhaal over pensioneren.

Het is voor de meesten van ons helder geworden dat we niet “Het Pensioen van 
Mijn Vader en Moeder” willen. Het enige dat gepensioneerd dient te worden zijn 
de oude ideeën over pensioneren.

De Grote Pensioenmythes;
 George Lucas, Star Wars
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Deze etappe introduceert en ontmantelt de mythes die hebben geleid tot zowel 
tragische pensioenlevens als de stressvolle jacht op een pensioendroom.

Wanneer je deze etappe hebt afgelegd, hoop ik dat je beseft dat passie in je werk 
en je leven nooit pensioneert.

Je zult in staat zijn om rustig te slapen ‘s nachts omdat je weet dat je jezelf niet lan-
ger zorgen hoeft te maken over het in staat te zijn van een economische klip af te 
springen op 65 jarige leeftijd. En je zult in staat zijn iedere ochtend op te staan vol 
energie en zin in betekenisvol werk.

Hier volgen de mythes die het concept van pensioneren geregeerd hebben tot nu 
toe:

*  Leeftijd 65 is oud;

*  Gepensioneerd zijn betekent per definitie niet werken;

*  Je moet met pensioen gaan om te doen wat jij werkelijk wilt doen;

* Pensioneren is een exclusief economische gebeurtenis;

* Een (Zwitser) leven van gemak is het ultieme pensioendoel.

 

Laten we deze Pensioen Mythes beter bekijken en ze ontmantelen.



Leeftijd 65 is oud;
 Dame Helen Mirren
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Oud is niet meer wat het ooit geweest is! Bedenk wanneer de pensioenleeftijd 
werd vastgesteld; de meeste mensen leefden niet langer dan hun pensioenleef-
tijd. Nu leven we 20 tot 30 jaar langer dan de pensioenleeftijd. De leeftijd van 65 
jaar in deze tijd, lijkt totaal niet op de leeftijd 65 in zeg 1970.  De meeste mensen 
zijn niet oud op 65 jarige leeftijd. Zij kunnen al dan niet hun tempo hebben ver-
traagd. Het gedrag van Oscar winnares Helen Mirren kan als rolmodel dienen 
voor een actieve levensstijl van 60+ in de toekomst.

Het is ironisch dat onze samenleving, in plaats van zich aan te passen aan de 
trend van langer leven, een pensioenleeftijd blijft promoten die decennia eerder 
werd vastgesteld toen mensen leefden tot een leeftijd waarin ze de pensioenda-
tum bij uitzondering haalden. Nog ironischer is dat velen, die een goede pensioen-
voorziening of privé vermogen hebben opgebouwd zichzelf ervan hebben over-
tuigd om eerder met pensioen te gaan.

Velen van deze mensen hebben gefaald te begrijpen dat wanneer zij pensioneren 
met 55 jaar, zij net zo veel jaren in hun pensioenleven doorbrengen als zij deden in 
hun hele werkzame leven. Dit is geweldig wanneer je ontdekkingsreizen maakt in 
je werk die je energie geven en je uitdagen de komende 30 jaren. Wanneer je dat 
niet hebt, toont de geschiedenis, zul je nooit die 30 jaren halen.

Hoe oud zul je zijn wanneer je werkelijk oud word? Het lijkt erop dat het antwoord 
op die vraag zo individueel is als de persoon die het antwoord geeft.

We weten dat de mijlpaal voor oud niet langer 65 is. Sommige recente onderzoe-
ken tonen dat de meeste senioren voelen dat de mijlpaal voor oud ergens tussen 
de 75 en 80 is. Verwacht dat dit cijfer omhoog zal blijven gaan met de baby boom 
generatie.



Helen Mirren; rolmodel voor een actieve 
levensstijl van 60+ in de toekomst. Mijn Nieuwe Pensioenverhaal

Wat is het dat mij altijd heeft aangetrokken of afgestoten 
aan het pensioenverhaal?

Waar kijk ik het meest naar uit? Wat zou ik in mijn 
huidige leven anders willen?

Waar maak ik mij het meest zorgen over voor ʻlater’? 
Wat kan ik daar ʻnu’ aan doen?

Heb ik een verhaal voor de toekomst? Of een toekomst 
zonder verhaal? 

Heb ik een ultimatum om te pensioneren? Wat zouden 
mijn opties zijn? 

Zie ik mijzelf doorwerken omdat ik doe waar ik van houd? 

Wat is mijn verhaal over toekomstige opties om werk te 
doen waar ik van houd?



Pensioneren Betekent 
 Per Definitie Niet Werken
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Het pensioneren van de toekomst zal niet langer een ‘cold turkey’ afzien van werk 
zijn, op een willekeurig tijdstip, op een willekeurige dag zoals in High Noon de she-
riff moet pensioneren. Ook al dreigt het grootste gevaar ooit voor zijn stadje. Een 
bende met wraakzucht die verwacht wordt rond het middaguur.
 

Het pensioneren van de toekomst zal gedefinieerd worden door 1 persoon: jij! 
Jij zult beslissen hoeveel je wilt werken, waar je wilt werken en wanneer je wilt wer-
ken. De groeiende trends in flexibiliteit in werken - gemotiveerd door een krappere 
arbeidsmarkt - zal vrijheid opleveren voor jou en jouw toekomst.  

Mensen zullen een pensioneren ontwerpen waar zij mee kunnen leven. Dit zal 
part time werken betekenen voor sommigen en in en uittreden in de arbeidsmarkt 
wanneer zij dat willen voor anderen.

De twee extreme opties in het oude pensioenmodel - alles werk of geen werk - is 
simpelweg een relikwie van het verleden. In het Nieuwe Pensioenverhaal zullen we 
de vele mogelijkheden exploreren voor jou en jouw werk op elke leeftijd.



Je Moet Pensioneren om te
 gaan Doen waar jij van Houdt

6C
Miljoenen mensen wereldwijd offeren het heden op in de hoop dat zij hun hart 
volgen wanneer zij gepensioneerd zijn. Vele mensen die hun passie willen volgen, 
of een nieuwe focus, zien dit als hun enige hoop.

Julia Child maakte een Proefrit in Haar Droomjob in Le Cordon Bleu in Parijs en 
creëerde een nieuwe loopbaan in de tweede helft van haar leven.

Ik heb veel meer andere opties ontdekt die mensen hebben toegepast om hun 
leven te bevrijden van de saaiheid van uitputtende en stressvolle inspanningen. 
Om bezig te zijn met hun roeping en avonturen die zij vroeger alleen zagen in hun 
dagdromen.

Er zijn vele creatieve benaderingen beschikbaar die je misschien nog niet over-
wogen hebt - benaderingen die jouw vermogen en jouw inkomen integreren met 
jouw passies en jouw leven.

Gaat jouw leven over geld verdienen of gaat jouw geld over het verdienen van 
een leven? Een thema dat sterk gepromoot wordt in onze samenlevng is dat we 
altijd het pad zouden moeten kiezen van het meeste geld. Als gevolg hiervan 
stallen veel mensen hun passies en interesses en volgen het loopbaan pad dat 
het meeste geld oplevert. Waarom? Zodat ze ooit genoeg geld hebben om te 
doen wat zij echt willen.



De Proefrit in Jouw Droomjob. Je hoeft niet jouw huidige job, jouw volgende hypo-
theekbetaling of de toekokmst van jouw kinderen op het spel te zetten wanneer je 
jouw droomjob uitprobeert.

Dit tragische verhaal van belangrijke dingen op de tweede plek zetten, in onze loop-
baan en ons leven is de reden waarom zo veel mensen gemotiveerd zijn om te pensi-
oneren. Zodat ze kunnen doen wat zij echt willen. Zij hebben gekozen voor een leven 
om geld te verdienen in plaats van geld te bruiken om een leven te verdienen.

Deze reisgids biedt verhalen van helden en heldinnen uit heden en verleden uit Parijs 
die ontdekt hebben wat er voor nodig is om te doen wat zij willen met hun leven - eer-
der in plaats van later. Veel van deze mensen hebben werk gevonden dat voelt als 
spel. Zij doen het ding dat natuurlijk voelt en krijgen er voor betaald! Met goede plan-
ning en prioriteiten stellen kun jij jezelf bevrijden in een bevredigend volgen van jouw 
onbewandelde passes binnen vijf jaar of minder. Alles wat je dient te beslissen is... wat 
je wilt worden wanneer je groot bent.



Pensioneren gaat uitsluitend
 over Geld; Citizen Kane
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Deze implicatie is de grootste vergissing van de pensioenbedrijfstak. Het idee dat 
pensioneren slechts een economische klip is waarvoor wij een parachute nodig te 
hebben op leeftijd 65, is de primaire motivatie boodschap geweest die de bedrijfs-
tak de laatste 40 jaar heeft geboden.

Het probleem is dat veel mensen een appeltje voor de dorst bewaren dat zij laten 
groeien in een stervende boom. Het appeltje is hun pensioenspaargeld en de ster-
vende boom is hun pensioenleven.

Pensioneren is een levensveranderende gebeurtenis, niet een economische ge-
beurtenis. We moeten ophouden pensioneren te behandelen als een exclusief 
economische gebeurtenis.

We dienen een meer holistische benadering te ontwikkelen die de aspiraties van 
een individu, levensfase, gezinsverantwoordelijkheden, gezondheidkwesties en 
geldoverwegingen integreert. Mensen willen de connectie tussen passies, leven, 
werk en hun geld als een geheel exploreren. Anders eindigt ons leven miserabel.



Het merendeel van jouw Pensioen
 gaat op aan ziektekosten; Intouchables
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Jij Zult het Merendeel van Jouw Pensioen Inkomen Uitgeven aan Doktoren, Pillen 
en Zorggevers: Untouchables.

Deze universele veronderstelling over de financiële belasting van zorg in jouw pen-
sionering zal op zijn kop gezet worden door bewijs dat wanneer jij een gezonder 
en engagerender troisieme age hebt jij minder geld zult uitgeven aan doktoren, 
zorggevers en pillen.

Verveelde gepensioneerden ontwikkelen slechte gewoontes. Doelloze gepensio-
neerden zijn zieke gepensioneerden. Onuitgedaagde gepensioneerden hebben 
geen motivatie om hun lichaam, geest of spirit te gebruiken. Er zijn prachtige ver-
halen met bewijs ten aanzien van fysiek welzijn – mentale scherpte en gezond-
heidsuitgaven voor uitgedaagde verus niet uitgedaagde gepensioneerden. 
Untouchables.

Het juiste verhaal, de juiste attitude, de juiste benadering en het juiste gedrag zal 
resulteren in gezondere gezondheidsuitgaven en ook meer geluk.



Een Níeuw Pensioen
 Verhaal; Sophia Loren
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Wij hebben een sexier verhaal nodig over pensioneren. Het past niet meer. Pensio-
neren is gebouwd op mythes. Het verhaal over pensioneren gaat door een lang-
zame edoch legendarische transformatie. Voor 85% van ons gaat het niet langer 
meer over uit de race stappen. Het is een kans om jezelf opnieuw uit te vinden, 
re-vivre la vie, een tweede helft van het leven te creëren. Een nieuwe balans 
vinden tussen werk en vrije tijd. Een nieuwe droomjob vinden. Als ondernemer of 
consultant (part-time) verder gaan. Alles behalve pensioneren. Het is onze kans 
om te kapitaliseren op alles wat we geleerd hebben over werk en over leven. Een 
mislukkeling is iemand die geblunderd heeft en niet in staat is geweest te leren van 
deze ervaring.

We moeten beginnen om pensioneren en pensioenspaargeld te noemen wat zij 
werkelijk zijn: een tweede kans en bevrijdingsgeld. Velen van jullie kijken gewoon 
uit naar het lanceren van een volledig nieuwe ‘jij’. Velen van jullie willen iets anders 
proberen. Velen van jullie willen spelen met ideeën die jullie al jaren hadden. Velen 
van jullie willen tijd vrijmaken voor geliefden en jullie leven voor een tijd versimpe-
len.

De reden dat niemand anders jouw pensioenverhaal voor jou kan definiëren is, 
omdat het een verhaal is over jouw leven en jouw dromen. Mijn doel voor jou in 
deze reisgids door Hollywood is om jou door een eenvoudige oefening te loodsen.

Stel jezelf de vraag wat er zou veranderen wanneer er geen kunstmatige eind-
streep voor jou klaarligt?

Hoe zou het de manier veranderen waarop je nu leeft en voor morgen jouw plan-
ning maakt, wanneer je ermee stopt om te rennen naar een kunstmatig doel om 
te pensioneren op een vastgestelde leeftijd. 

Verwijder deze eindstreep uit jouw gedachten, leven en verhaal en het zal alledrie 
bevrijden.



Maak jezelf los van de pensioenmythes en ga om met de realiteiten van jouw le-
ven. Wanneer de eindstreep verwijderd is blijft over om na te denken over ons he-
den en onze hoop voor de toekomst. We zullen ophouden met het opofferen van 
ons heden om een illusie van geluk in een verre toekomst na te jagen. We zullen 
beginnen om te focussen op het doen van werk, hier en nu, waar wij van houden 
– onze droomjob – dat aansluit op onze talenten en uitdrukking geeft aan onze 
passies. We zullen onze queeste beginnen om werk te vinden dat voelt als spel.
 
Een vreemd fenomeen dat moeilijk te verklaren is, is hoe geld haar weg lijkt te vin-
den naar degenen die hun hart volgen en hun interesses en passies uitleven in hun 
werk. Er komt nog iets op jouw pad wanneer jij jouw hart volgt – flow en geluk. En 
dat is een kostbaar goed dat niet te koop is voor geld.



Het Einde van het Werk/Pensioneren
 Ultimatum; The Expendables
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The End...
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Een krappe arbeidsmarkt is een motiverende factor voor veel senior mensen om in 
hun huidige jobs te blijven, op zijn minst op part-time basis. De babyboom genera-
tie werd gevolgd door een geboortedaling die een nog hogere premie op senior 
werkvaardigheden zal plaatsen in de komende 20 jaren.

Voor ondernemend Nederland zullen arbeidstekorten een feit worden. Tegen het 
jaar 2020 zullen er veel minder mensen zijn in de leeftijd 35 tot 54 dan wij nu heb-
ben. De wet van vraag en aanbod kan aan het bewegen zijn in de richting van 
de werknemer in de komende jaren. Wat dit betekent voor individuen die willen 
werken tijdens pensioenjaren is de mogelijkheid om hun eigen voorwaarden te 
stellen in termen van job flexibiliteit en verantwoordelijkheden. Jouw werkgever zal 
jouw ervaring nodig hebben, en zal in toenemende mate bereid zijn om je te laten 
werken op jouw voorwaarden. 

Twee dingen moeten veranderen om ons werkzame leven uit te breiden; die twee 
dingen zijn ons verhaal en het verhaal dat onze ondernemingen hebben. Wan-
neer je dit verhaal tot nu toe gelezen hebt, hoop ik dat je overtuigd heb dat werk 
altijd een integraal onderdeel, wellicht gereduceerd, onderdeel van jouw leven 
zal blijven.

Onze ondernemingen beginnen te zien dat zij hun verhaal, attitude en cultuur die-
nen te veranderen ten opzichte van een ouder wordende werknemers wanneer 
zij willen blijven concurreren in de komende decennia. Ondernemingen die niet 
beginnen in te spelen op deze nieuwe realiteit op de werkplek kunnen een ruwe 
wake-up call tegemoet zien.

De modellen van werven, ontwikkelen, en pensioneren van werknemers die ge-
werkt hebben in het verleden zullen falen als ze in het volgende decennium wor-
den toegepast.



Twee simpele feiten wijzen op de komende werkgeverscrisis:

1. De babyboom generatie, het grootste segment van de werkende bevolking 
wordt snel ouder.

2. Het tekort aan jong talent wordt iedere dag nijpender.

Deze niet te stoppen demografische trends zullen zeer diepgaande implicaties 
hebben voor hoe ondernemingen hun mensen managen.
Deze trends zullen ondernemingen dwingen om:

• Opnieuw na te denken over hoe zij mensen aantrekken en behouden;

• Veranderen in hoe zij motiveren en belonen;

• Uit te vinden hoe een verouderende werknemerspopulatie innovatie en produc-
tiviteit zal beïnvloeden.

De ondernemingen die deze demografische realiteit adresseren en beginnen in te 
spelen op de waardevolle, maar ouder wordende werknemer, zullen bloeien in de 
komende jaren wanneer zij het beste talent aantrekken dat beschikbaar is. Werk-
gevers beginnen de eerste schokken te voelen van een tekort aan personeel dat 
een ‘werkbeving’ zal worden in de komende 20 jaren. 

Tijdens de jaren negentig nam het aantal jongere werknemers af met 14 procent 
vanwege het lagere geboortenaantal die de babyboom van 1946-1964 opvolg-
de. In de komende decennia zal dit leiden tot een tekort aan jongere werknemers. 
Het goede nieuws voor jou is dat er niet genoeg jong talent beschikbaar zal zijn 
om jou op te volgen zou je uit willen treden in de komende 20 tot 30 jaren. Werkge-
vers zullen veranderingen moeten gaan maken om jou langer te laten doorwerken.

Tot recent konden ondernemingen zich veroorloven om oudere werknemers de 
deur uit te laten lopen met VUT regelingen en vervroegde pensionering omdat er 
genoeg babyboomers waren om hun plek in te nemen. Nu, met het begin van de 
vergrijzing van de babyboomers hebben ondernemingen geen ander alternatief 
dan de huidige werknemer.  

De kosten van het negeren van de impact van de ouder wordende werknemer 
op de ondernemingscultuur zullen breed en diep doordringen. Deze kwestie zal 
het aantrekken, boeien en binden van werknemers, productiviteit, engagement, 
innovatie, concurrentiekracht en de aard van de ondernemingscultuur zelf raken, 
wanneer zij niet direct door de leiders binnen ondernemingen wordt geadres-
seerd.



De ondernemingen die een visie en vooruitziende blik hebben, zullen al begonnen 
zijn om de weg voor te bereiden voor hun vergrijzende werknemers.  

Het aantrekken en boeien van top talent is al een belangrijke kwestie voor onder-
nemingen die fervent concurreren om de vaardigheden van beschikbare jongere 
werknemers binnen te halen. Nu de pool van jongere werknemers begint op te 
drogen, zullen werkgevers gaan kijken naar de rangen van de meer ervaren men-
sen van 45 en ouder om de leegte te vullen.

Alle bestaande paradigma’s over werken, belonen, carriere, vooruitgang, moti-
vatie, engagement en persoonlijke groei zullen moeten veranderen om de veel 
gevraagde 45 jaar en oudere werknemer aan te trekken. Of af te stoten.
De incentives die een 24 jarige aantrekken en boeien zijn niet noodzakelijkerwijs 
dezelfde trigger voor  een 48 jarige.

Wanneer ondernemingen de grijsharige menigte in de toekomst willen aantrekken 
zullen zij om dienen te gaan met enige hardnekkig voorkomende vooroordelen 
ten aanzien van leeftijd. Ondernemen van vandaag wordt gekarakteriseerd door 
hoge performance en innovatief; en deze twee begrippen roepen beelden op 
van jeugd. De jonge onderzoekers die een geweldig nieuw software idee in hun 
garage ontwikkelen en een onderneming transformeren is een dominante mythe. 
Zijn hoge productiviteit en innovatie het exclusieve domein van de jongeren?

De veranderende demografie zal vast en zeker de vaardigheid van onderne-
mingen beïnvloeden om te produceren en te concurreren in de markt. Wat zal 
gebeuren met de productiviteit van een onderneming wanneer al haar ervaring 
en intellectueel kapitaal de ‘pensioen’ uitgang blijft nemen met niemand om de 
leegte in te vullen?

Hoelang zal het duren voor deze onderneming om te vervangen en opnieuw trai-
nen om op het niveau van het vertrekkende talent te zitten? Technologische ver-
beteringen kunnen het verlies van menselijk kapitaa in enige aspecten opvangen, 
maar er is geen technologie beschikbaar om de leegte van persoonlijke kennis en 
ervaring op te vangen.

Op het eerste gezicht lijkt de populaire notie van hoog performance werk en de 
cultuur van vandaag te botsen met een overwegend ouder werknemersbestand. 
Ondernemingen zullen het idee dienen te overwinnen dat hoge performance een 
keuze voor jeugd betekent.

Daarentegen, misschien hoeven zij baby boomers niet te overtuigen van dat idee. 
Ik denk dat baby boomers het paradigma van innovatie door de jeugd, producti-
viteit en concurrentiekracht zelf met daden zullen tegenspreken. Net zoals zij ieder 
ander paradigma in hun revolutionaire leven hebben verpletterd.   

De initiatiefnemers van ‘The Expendables’
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We zijn in de eerste fases van een menselijke kapitaal vlucht die ondernemingen 
zullen moeten adresseren. Om hoop te hebben dat talent doorgaat tot na hun 
bedoelde pensioendatum. Deze demografische leegloop is al herkend door de 
meer vooruitziende ondernemingen in onze cultuur. Zij maken al de noodzakelijke 
veranderingen die nodig zijn om waardevolle ervaring en kennis te behouden 
voor het de deur uitloopt. Het is een corporate crisis in de dop die wel eens ‘The 
Brain Drain’ genoemd is.

Oudere executives die genereuze pensioenen ontvangen verlaten de werkplek 
en masse terwijl net zoveel van hun ondernemingen managementkrapte ervaren. 
Vooraanstaande ondernemingen  - zoals Star Trek J - spelen hierop in door som-
mige van hun waardevolle partners, die minder financiële incentive hebben om te 
blijven, letterlijk hun droomjob te laten designen.

Zij maken hiervoor een proefrit in hun droomjob. Stellen deze individuen in staat 
om hun jobs te herstructureren op bijna iedere manier die zij willen. Sommigen ver-
schuiving van fulltime werken naar parttime werken en anderen gaan van consul-
tancy naar mentoring van jonger talent in de organisatie.

Dit is een uitdaging waar alle ondernemingen mee te maken krijgen: de leeftijd 
gerelateerde ‘brain drain’. Dit scenario wordt extra beladen door het feit dat exe-
cutive boomers nu voorbij de 50 jarige leeftijd komen en velen van hen hun ver-
mogen hebben opgebouwd in de goede marktperiode van huizen en aandelen. 
Voeg aan dit plaatje het feit toe dat de meeste ondernemingen al de magische 
kracht voelen van een tekort aan competente managers.

Flextime, part-time, het virtuele kantoor, telecommuting, innovatieve consultancy 
arrangementen en gefaseerde pensionering zijn allemaal tekenen dat oude 
ideeën over werk in rook zijn opgegaan. Hoewel de meerderheid van onderne-
mingen niet al deze fluide en flexibele werkprincipes hebben, grijpen ze snel om 
zich heen.



Ondernemingen hebben geen keuze, ze moeten meer flexibel te worden. Ze 
riskeren anders de exodus van top talent naar ondernemingen die het wel bie-
den. Dit is vooral waar voor die werknemers die het grootste vermogen hebben 
van allemaal: ervaring. Dit feit betekent vaak meer zelf ontworpen werk voor allen 
wanneer we leeftijden en levensfases bereiken waarin we willen vertragen, koers 
veranderen, omgeving wisselen of experimenteren met nieuwe uitdagingen.

Ondernemingen kunnen zich niet langer veroorloven om deze kwestie te negeren 
of te dicteren. Twee factoren zullen hen dan de das om doen: ten eerste leven we 
in een kennis economie en ten tweede de baby bust generatie (1965 -1980) kan 
niet de noodzakelijke werknemers leveren.  

Voor sommigen mensen in de pensioen leeftijd groep is het vooruitzicht om in staat 
te zijn om te werken aan iets met betekenis beloning genoeg. Zeker nadat zij aan-
zienlijke tijd hebben doorgebracht met naar de klok te kijken en de wereld verder 
zien draaien tijdens hun traditionele pensionering.

We werken niet allemaal alleen maar voor een loonstrookje. Er is zo veel meer be-
loning aan werk dan strikt in monetaire termen uit te drukken is.

Op dit moment willen een groot aantal 60-ers in dit land hun vaardigheden, hun 
wijsheid, handen en hun harten aan het werken zetten. Alle ondernemingen en 
mensen die wij tot dusver genoemd hebben die werken voorbij de traditionele 
pensioen grenzen doen het om, voor een deel althans, een speelstrookje te ont-
vangen. Zij krijgen een gevoel van bevrediging uit werk, een gevoel van familie-
verbondenheid door doelen te delen en een gevoel van persoonlijke identiteit 
door wat zij bereiken.

De kunstmatige eindstreep is niet alleen kunstmatig. Hij is soms wreed. Wanneer het 
ultimatum van pensioneren een individu beroofd van de identiteit, bevrediging en 
connectie die een gevoel van betekenis brengt in het leven, puur vanwege leef-
tijd, is dat inderdaad wreed.

De tijd is gekomen voor alle ondernemingen om de demografische ontwikkelingen 
te lezen, het feit te accepteren dat pensioneren niet een of-of propositie zou moe-
ten zijn en haar werknemers een meer natuurlijker en flexibeler gefaseerd pensio-
neren te gaan bieden.

De of-of benadering van werk en pensioneren werkt niet zo goed voor de meeste 
gepensioneerden en gezien de demografische ontwikkelingen van de komende 
20 tot 30 jaren, zal het niet goed werken voor de onderneming.  



Ik wil het woord ‘pensioneren’ uit de woordenschat en breinen van Nederlanders 
elimineren. Ondernemingen laten ophouden met hun leeftijdsdiscriminatie. 
Wanneer mensen effectief performen en willen blijven, waarom hen daar niet 
mee aanmoedigen. Het is goedkoper dan werven en trainen.

Ik geloof dat leeftijd een slechte reden is om iemand te laten gaan. Ik denk dat er 
een betere optie is dan pensioneren; ‘af en toe een sabbatical’  om op te frissen. 
Of een ‘proefrit in  je droomjob’ om te veranderen van professie. Beter dan stop-
pen en helemaal niets doen. Stoppen is waar het gevaar begint.

Wij dringen 50+ers aan om opnieuw een reis van de held – opnieuw een Star Trek 
– opnieuw een geweldige loopbaan te starten. Zichzelf opnieuw uit te vinden. 
Betekenisvol werk te vinden en/of creëren voor de tweede helft van hun leven. Er 
is geen noodzaak voor een werk/pensioneren ultimatum in onze ondernemingen 
of in jouw leven.



Passie Pensioneert Nooit. 
Je zult altijd willen werken;
 The Shawshank Redemption
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Nu vele baby boomers in hun 50-er jaren komen en zich realiseren dat zij in staat 
zijn om te pensioneren, zullen zij dienen om te gaan met de beslissing of zij gelukkig 
zullen zijn als ze weinig, of helemaal geen werk doen.    
De illusie van een geweldige pensionering zonder werk vermindert hoe dichter 
men bij de werkelijke pensioendatum komt en alles verdwijnt helemaal wanneer 
men werkelijk een paar maanden pensioen leven heeft geproefd. In zijn alge-
meenheid zijn wij niet een soort die gemaakt is om gelukkig te zijn met nietsdoen.  
 
Stel je een gemiddelde dag in pensioenleven voor. Je komt uit je bed tegen 10 
uur, loopt in je pyama rond in je huis terwijl je een kop koffie drinkt. Je zet de TV 
aan, pakt een boek, gaat naar een cafe- restaurant voor de lunch en naar je 2 
uur theetje. Je komt thuis na een rondje golf voor een avond van televisieseries  
kijken. Hoe klinkt dat voor je? De mensen die zich gevangen voelen in hun job 
zeggen impulsief ‘yes’! Dat zou voor mij werken! Maar de realiteitscheck is in de 
gedachte dat je deze routine de volgende 10.950 dagen van jouw leven gaat 
meemaken. Om gek van te worden. 

Wanneer je zou pensioneren op 55 jarige leeftijd zou je nog 30 jaren van je leven te  
investeren hebben. De realiteitscheck is ook jezelf afvragen wat je gaat doen op 
de dagen dat het regent. Ik kan het aantal mensen niet tellen die ik heb ontmoet 
die een vervroegd pensioen scenario bereikten door te piekeren over hun financi-
eel vermogen en weinig of geen gedachten lieten gaan over hoe zij hun belang-
rijkste vermogen gingen investeren - hun leven en energie.     

Wat ontbreekt er in dit scenario? Laten we een extra activiteit toevoegen aan dit 
portret en kijken wat voor een verschil dit maakt. Je komt om 7 uur uit je bed en 
loopt in je huis rond in je pyama terwijl je jouw koffie drinkt en jouw consultancy 
werk van de ochtend overdenkt, inclusief een conference call met een klant om 
11 uur.    



Vrijheid van voelt niet zo goed als vrijheid 
om te doen waar jij van houdt  



Nadat jouw dag voorbij is en je het TV programma aanzet ga je naar de club. 
Wanneer het regent heb je hobby activiteiten om je bezig te houden in de mid-
dag. Zou jij zo’n routine volhouden voor de volgende 10.950 dagen van je leven? 
Door werk in het verhaal toe te voegen maken we het een veel uitnodigender en 
wenselijker verhaal.

Cold turkey pensioneren leidt tot verlies  
aan betekenis en zin in leven.  

We moeten beter begrijpen welke betekenis werk waar wij van houden brengt in 
ons leven. In plaats van pensioneren als een ‘cold turkey’ exit te zien uit de wer-
kende wereld of een sprong van een klif van werk, moeten we het zien als een 
transitie of overgang.
Het verloop van de transitie kan een graduele afname van uren zijn die men be-
steed op het werk. Het kan overstappen zijn naar freelance werk of een andere 
loopbaan. Waarom komen zo veel gepensioneerden terug om (deels) te werken?  
Waarschijnlijk missen zij de significante aspecten die werk in hun leven brengt.    

Veel mensen die ik spreek realiseren zich dat we iets geven aan werk en dat werk  
ons ook iets teruggeeft. Wanneer we de vervelende personen en de frusterende 
taken van onze huidige job weghalen realiseren wij ons dat werk geweldige on-
tastbare beloningen geeft. Kameraadschap, gedeelde overwinningen en teleur-
stellingen, identiteit, de adrenaline kick van de jacht, iets opbouwen uit niets, van 
concept naar een realiteit gaan, de realisatie dat onze inspanningen mensen en 
de wereld waarin wij leven beïnvloed of geholpen hebben, relaties en een gevoel 
van prestatie. Deze benefits zouden niet onderschat moeten worden wanneer je 
de betekenis van werk vaststelt.     



We leven in een samenleving die pensioneren nog steeds als een ultimatum pre-
senteert. Of je werkt of je pensioneert. Dit ultimatum is onzinnig en contraproduc-
tief voor het goede van de samenleving.    
Waarom zouden wij gedwongen worden in patronen die geboren zijn in de indu-
striële eeuw. Wij kunnen patronen creëren voor de informatie eeuw, een eeuw 
waarin werk meer verbonden is aan het leven. Gezond verstand voor veel baby-
boomers.

De marketing van pensionering heeft een samenleving geproduceerd die slecht is 
in gemak en vol van tegenstellingen. Denk er eens over na. Is er niet iets fout wan-
neer we protesteren wanneer mensen met beperkte vaardigheden uitkeringen 
opstrijken in plaats van werken - maar onze meest waardevolle bijdragers vragen 
om hun dagen op een golfbaan door te brengen.    

Ja, er is iets fout in dit verhaal. In deze etappe zul je meegenomen worden op 
een tour waaruit blijkt hoe de helden en heldinnen van Hollywood van heden en 
verleden voelen over de plek van werk in hun leven en hoe en waarom we willen 
blijven werken. 

We zullen zien hoe een paar jaar van nu, pensioneren als een cold turkey keuze zal 
verdwijnen behalve in de meest achtergebleven gebieden.
Binnenkort zullen senior werknemers kunnen bepalen hoe lang en hoeveel zij zullen 
werken. Dit idee - gefaseerd pensioneren - is terrein aan het winnen en jouw stem 
zal helpen om het idee als een permanent kenmerk in het werk/pensioneren land-
schap te krijgen. 

We moeten allereerst onze verhalen over werk en pensioneren opnieuw vormge-
ven en daarna moeten we onze instituties opnieuw vormgeven. Wanneer onze 
ideeën vaste grond hebben gekregen in de realiteiten van de eeuw waarin wij 
leven, zullen de instituten geen andere keuze hebben dan te volgen. Het is slechts 
een kwestie van tijd voor Het Nieuwe Pensioenverhaal dat de volgende decennia 
zal beheersen aan de oppervlakte komt, om het beleid en de programma’s van 
onze ondernemingen, onze overheid en ook de pensioensparen bedrijfstak.

Het vooruitzicht van een nieuw avontuur.

Een wenkend perspectief voor Morgan 
Freeman na zijn vrijlating...



Wat willen mensen doen tijdens hun pensonering? 
Er zijn vier basismotivaties:  

1 ‘Ik ga sterven met mijn laarzen aan’. Deze mensen willen niet stoppen met wer-
ken. Zij genieten van de mensen met wie ze werken alsmede het werk zelf. Het 
enige dat deze groep zal doen stoppen met werken is wakker worden op een 
ochtend en niet in staat zijn om de job te doen of helemaal niet opstaan. Deze 
mensen hebben hun passie gevonden en willen niet vertrekken.
  
2 ‘Het is tijd om mijn eigen ding te doen’. Deze mensen zien pensioneren als een 
kans om hun eigen onderneming te starten en hun eigen dromen te volgen. Ten  
eerste zijn er diegenen die een prachtige onderneming willen maar de zekerheid 
van pensionering nodig hebben om aan zo’n reis te starten. Ten tweede zijn er 
mensen die hun hobby of passie willen veranderen in een inkomen producerende 
onderneming.

Het einde van Shawshank Redemption: Zij werkten nog lang en gelukkig.

3 ‘Er is meer in het leven dan geld verdienen’. Deze mensen herkennen de be-
hoefte aan balans in hun leven. Velen zijn op volle snelheid bezig geweest in hun 
loopbaan en hebben het gevoel dat bezig zijn met werk hen het leven voorbij 
heeft laten vliegen. Zij willen blijven werken maar in een gereduceerd of normaler 
tempo. Zij willen balans tussen hun werk en de verlangens van gezin, vrije tijd en 
algehele rust. Velen in deze groep willen een manier vinden om parttime te wer-
ken of als een consultant. Een meer ontspannen tempo en trend naar vereenvou-
diging.
  
4 ‘Geef mij mijn paspoort, ik ben er weg van!’ Dit zijn de mensen die genoeg heb-
ben van werk en de rest van hun leven willen besteden aan het genieten van de 
vruchten van hun arbeid. Hun plannen omvatten reizen, vrije tijd en erbij zitten en 
nadenken hoeveel zij ervan genieten om niet meer te hoeven werken. Sommigen 
genoten van hun werk tijdens hun loopbaan maar hebben genoeg van werk en  
willen reizen en doen wat zij willen - zonder deadlines en agenda’s. Anderen haat-
ten hun werk zo erg en de tol van stress en inspanning dat zij nu een sterke aversie 
hebben ten opzichte van werk. En niet meer terug willen. Een aantal van deze 
mensen liepen er tijdens hun werk al de kantjes af omdat zij een hekel hadden 
aan werken.    

Het einde van de Shawshank Redemption:
Zij werkten nog lang en gelukkig...



De Betekenis voor de Samenleving     
 
Het toenemend verlangen om langer te werken zal sommige van jouw financiële 
zorgen en stress over pensioneren wegnemen. Het is dit simpele verlangen om te 
blijven werken dat niet alleen de AOW betaalbaar zal houden maar ook de pensi-
oenfondsen solvent en onze persoonlijke pensioen scenarios. Het is ironisch dat de 
werkethiek van de babyboomers de redding kan zijn van de AOW en pensioenen. 
Wanneer traditioneel pensioneren terrein verliest zal de economie profiteren op 
vele manieren:
  
• De overheid zal een enorme belastingmeevaller hebben omdat de belasting  
 percentages blijven wat zij zijn; 
• Veel meer geld zal worden toegevoegd aan de AOW en het zorgstelsel en daar 
 mee zal het risico verkleinen dat de pot opraakt.    
• Door te blijven werken tijdens pensioenjaren zullen de boomers de uitkering van  
 hun financiële vermogens uitstellen en daardoor langer en meer opbouwen;
• We kunnen er veilig over speculeren dat het behouden van het talent en de   
 vaardigheden van deze ervaren groep in de arbeidsmarkt de economische   
 groei zal stimuleren.

Velen van jullie zullen blijven werken omdat je wilt. Sommigen zullen blijven werken 
omdat ze moeten. Zelfs als dit het geval is, zul je er op een dag achter komen dat 
dit nog niet zo slecht is.
 
Freud zei ooit dat liefde en werk essentieel zijn om betekenis te vinden en geluk 
in het leven. Begrijpen hoe deze twee samenwerken kan leiden tot blijvend ge-
luk. Blijvende liefde vereist werk. Blijvend werk vereist dat we houden van wat we 
doen. Passie pensioneert nooit.    


