
10 TIPS TER
VOORBEREIDING 

OP JOUW
PENSIOEN

Voor meer informatie kijk op
onze website of neem contact op
via academie@odyssee.nl

DE MOOISTE ROUTE NAAR
VITAAL WERKEN EN LEVEN

ODYSSEE
PENSIOEN IN
ZICHT

https://www.odyssee.nl/nl/pensioen-in-zicht


W e  b l i j v e n

k o p l o p e r  d o o r  h e t

b e n u t t e n  v a n

c r e a t i v i t e i t  e n

e x p e r t i s e .

1. BOUW DE
WERKUREN

LANGZAAM AF

2. NEEM BEWUST
AFSCHEID & AFSTAND VAN

 JOUW WERK

3. VRIJWILLIGER
WORDEN?
START EEN

PROEFPERIODE

Bedenk hoe jijzelf het liefst afscheid
neemt van het werk, jouw collega’s en de
organisatie. Spreek deze wensen uit en
pak de regie om dit te regelen. 

Voor de een is dat een receptie met veel
(oud)-collega’s terwijl de ander liever
kiest voor een creatieve invulling in een
klein gezelschap.  

Sluit jouw loopbaan in ieder geval
bewust af en zie het als een onderdeel
van het "met pensioen" gaan. 

Doordat je bewust een punt zet achter
jouw loopbaan ontstaat er ruimte om
afstand te gaan nemen van het werk.
Hierin kan het helpen om te weten wie
jouw werkzaamheden overneemt zodat
jij jouw kennis en ervaring over kan
dragen.

De overgang van werken naar met
pensioen zijn kan erg groot zijn. Daarom
wordt er door deskundigen aangeraden
om op tijd te beginnen met het afbouwen
van het het aantal werkuren. 

Het in een aantal jaren of maanden
geleidelijk afbouwen geeft twee
voordelen:

 1) Je ervaart wat het betekent om meer
vrije tijd te hebben en kunt alvast
nadenken over hoe je straks je tijd zinvol
wilt gaan invullen. 

2) Het geeft je kans om alvast te gaan
experimenteren met een nieuwe
tijdsbesteding zoals een hobby of
vrijwilligerswerk.

Als je vrijwilligerswerk wilt gaan doen
spreek dan een proefperiode van
bijvoorbeeld drie maanden af. 

Je wilt dat het werk bij jou past en dat je
er een goed gevoel van krijgt. Het is geen
arbeidsovereenkomst maar een vrijwillige
bijdrage die plezier, voldoening en
erkenning op moeten leveren. 

Er is een focustest ontwikkeld specifiek
voor vrijwilligerswerk. Met deze test, die
lijkt op een beknopte beroepskeuzetest,
krijg je inzicht in jouw persoonlijke
kwaliteiten en voorkeuren. 
Vervolgens kun je kijken binnen jouw
eigen omgeving wat er aan
vrijwilligerswerk gevraagd en geboden
wordt.

De test vind je hier

https://www.leefjepensioen.nl/welk-vrijwilligerswerk-past-bij-mij-test-het/


4. ZORG VOOR
STRUCTUUR IN DE DAG

 5. WEET HOE JE ER
FINANCIEEL VOOR STAAT

6. BLIJF GEZOND MET
B.R.A.V.O.

Inzicht hoe je er financieel voorstaat geeft
rust en duidelijkheid. 

1) Maak een overzicht van de vaste lasten 

2) Bereken welke kosten wegvallen of
minder worden als je stopt met werken.
Denk hierbij aan reiskosten,
abonnementen op vakbladen,
representatiekosten 

3) Onderzoek de veranderingen in
inkomsten en kijk welke financiële ruimte
er overblijft na aftrek van de vaste lasten

4) Maak een plan van wat je nog graag wilt
doen. Denk hierbij aan reizen, sparen,
aflossen van de hypotheek, verduurzamen
van jouw woning, giften aan goede doelen,
een schenking aan kinderen of
kleinkinderen. 

Het NIBUD heeft een stappenplan
ontwikkeld om je op weg te helpen. Deze
vind je hier.

Het hebben van werk geeft structuur aan
de dag.

Als het werk wegvalt is het belangrijk om
enige vorm van structuur toe te blijven
passen in jouw leven al ziet de invulling
van de dag er heel anders dan wat je
gewend was tijdens jouw loopbaan. 

Voor jouw mentale gezondheid is het
goed om een dag-nachtritme in stand te
houden en elke dag even naar buiten te
gaan. Zorg dat je een doel hebt om elke
dag uit bed te komen.

Aan de andere kant is dit natuurlijk ook
het moment om spontane activiteiten te
gaan ondernemen die eerder niet of
minder mogelijk waren.

Denk hierbij aan een koffiemoment met
een kennis, met de camera de natuur
ingaan om de zonsopgang te
fotograferen of met elkaar tijdens een
stadwandeling een terrasje pakken.

Bewegen

Roken

Alcohol 

Voeding.

Ontspanning 

Het is onderzocht dat mensen die meer
dan gemiddeld bewegen, aantoonbaar
gezonde zijn.

Sta bewust stil bij uw rookgedrag en
onderzoek of dat minderen of stoppen
mogelijk is.

 Als je meer vrije tijd hebt kan de drempel
voor het gebruik van alcohol lager komen
te liggen. Maak bewust de keuze wanneer
en hoeveel je ervan wilt gebruiken. 

Door de kennis over voeding te vergoten
kies je sneller voor voedzamere producten
welke een langer gevoel van verzadiging
geven zowel fysiek als mentaal. 

Denk na welke activiteiten jouw helpen te
ontspannen en wat je leuk vindt om te
doen. Een goede nachtrust is ook
essentieel voor ontspanning van lichaam
en geest. 

https://pensioenschijf.nibud.nl/#/panel/0


7. INVESTEER IN
WAARDEVOLLE

RELATIES 
 

8. MAAK JOUW DROMEN
WAAR ÉN KOESTER 

 GELUKSMOMENTEN 
 

9. STAP UIT DE
COMFORTZONE

 

Je hebt vast weleens gedacht 'als ik met
pensioen ben dan...'? Dan is nu de tijd
gekomen om te kijken of je al die dromen
uit wil laten komen. 

Ga je een bestaande hobby verder
uitbouwen of vrijwilligerswerk doen.
Overwinteren in een warm oord of eindelijk
dat muziekinstrument leren bespelen. Dit is
het moment om de regie in eigen hand te
nemen!

Bedenk ook dat het niet allemaal grote
dingen hoeven te zijn. De meeste mensen
worden gelukkig door te genieten van de
kleine dingen in het leven en die zijn voor
iedereen anders. 

Wakker worden van de vogels in plaats van
de wekker, koffiedrinken in de zon of
ongestoord kunnen luisteren naar jouw
favoriete muziek zijn hier voorbeelden van. 

Wees bewust van deze geluksmomenten en
koester ze!

Of je nu graag op jezelf bent of het liefst
altijd mensen om je heen hebt,
waardevolle relaties zijn voor iedereen
belangrijk. 

Dierbaren geven energie en maken je
gelukkig. Je kunt bij hen terecht voor het
delen van lief en leed, voor advies of een
mening bij een persoonlijk dilemma of
het ophalen van gemeenschappelijke
herinneringen. Daarnaast is het fijn om
samen iets te ondernemen.

Als je met pensioen gaat verandert er
vaak veel in jouw sociale netwerk. 
De contacten met collega's worden
anders of vervagen en ook de dynamiek
tussen jou en jouw dierbaren kan
veranderen. 

Onderzoek wat voor jou belangrijk is in
deze relaties en onderneem actie om
waardevolle relaties aan te halen en
wellicht de minder belangrijke wat meer
op afstand te plaatsen. 

Blijf open staan voor nieuwe inzichten en
activiteiten en ontdek nieuwe talenten in
jezelf. 

Doorbreek de vicieuze cirkel:

"Als je kijkt zoals je altijd hebt gekeken, blijf
je zien wat je altijd zag.

Als je ziet wat je altijd hebt gezien, blijf je
denken wat je altijd dacht.

Als je blijft denken wat je altijd hebt gedacht,
blijf je doen wat je altijd deed
.
Als je blijft doen wat je altijd hebt gedaan,
blijft je overkomen wat je altijd overkomt”

Onderneem dingen die je nog nooit gedaan
hebt, bezoek nieuwe plekken en praat met
andere mensen. 

Noteer voor jezelf de leukste en raarste
ideeën en ga op onderzoek uit.



DE MOOISTE ROUTE NAAR
VITAAL WERKEN EN LEVEN

ODYSSEE
PENSIOEN IN
ZICHT

10. VOLG EEN PENSIOEN IN ZICHT CURSUS

 Afscheid nemen van werk. 
Wat betekent dit voor mij (en mijn partner)? 
Hoe ga ik mijn tijd nu inrichten?

Ga je binnen nu en 6 maanden met pensioen? Dan is een Pensioen in Zicht cursus wat voor jou!

De cursus staat in het teken van afscheid nemen van werk. De rode draad tijdens de cursus is
een terugblik op het werkzame leven tot nu toe, aandacht voor de komende veranderingen en
vooral een oriëntatie op de nieuwe toekomst. Het doel van de cursus is om jou meer inzicht te
geven in jouw persoonlijke situatie. Daarnaast ga je onderzoeken welke mogelijkheden er zijn en
hoe je om kunt gaan met de veranderingen die komen gaan. 

Pensioneren doe je niet alleen, ook voor jouw omgeving verandert er behoorlijk wat. Wij
adviseren dan ook om, indien mogelijk, de cursus samen met jouw partner te volgen. 

Tijdens de cursus doorloop je, in een groep van maximaal 20 deelnemers van diverse
organisaties, een aantal stappen:

De onderwerpen die tijdens de cursus aan bod komen geven richting aan de aanstaande
veranderingen. Door te reflecteren met andere cursisten die in dezelfde levensfase zitten word
je geïnspireerd om vanuit meerdere invalshoeken te kijken naar jouw leven.  Door te
onderzoeken hoe anderen dat aanpakken ontdek je wat bij jou past en dat geeft rust en ruimte.
Op deze manier word je gestimuleerd om actief stil te staan bij het feit dat het werkende leven
binnenkort ophoudt.

Voor meer informatie over welke cursusvarianten wij aanbieden, de cursuslocaties en wanneer je
kunt deelnemen kijk je op onze kalender.

Meld je nu aan en geef een kickstart aan jouw weg naar een nieuwe levensfase.

VOOR MEER INFORMATIE
KIJK OP ONZE WEBSITE OF

NEEM CONTACT OP VIA
ACADEMIE@ODYSSEE.NL

https://www.odyssee.nl/nl/pensioen-in-zicht/training
http://www.odyssee.nl/

