
 

 

Programma en praktische informatie voor de cursus Pensioen in Zicht BASF  
 

 

Cursusdagen 
De cursus bestaat uit 3 aaneengesloten dagen, meestal maandag, dinsdag en woensdag. 

Wij verwachten je op de eerste dag vanaf 08.30 uur met koffie en thee en we beginnen om 09.00 uur 

met het programma. De derde dag ronden we rond 16.00 uur het programma af.  

 

Trainers: 
Wim Stevens en Marleen Vandenberghe  

 

Accommodatie 
Martinushoeve 

Spaanse Molenstraat 44 

2040 Antwerpen 

+32 3 568 63 42 

 

Routebeschrijving 
Op www.martinushoeve.com vind je meer informatie over de bereikbaarheid van de cursuslocatie. 

 

Voorbereiding:  

• Wij willen jou en je partner vragen om uiterlijk 5 dagen voor aanvang van de cursus het 

voorbereidingsformulier volledig in te vullen. Dit helpt ons om rekening te kunnen houden 

met jouw persoonlijke wensen, voorkeuren en mogelijke belemmeringen. 

• Een van de thema’s tijdens de cursus is vrijetijdsbesteding.  

Heb je een hobby, doe je vrijwilligerswerk, volg je een cursus/studie of heb je een passie 

waar je tijd aan besteedt? Je krijgt de mogelijkheid om daar op de 2e dag iets over te delen. 

Je  mag foto’s of andere items meebrengen, dat maakt het levendiger . Misschien weet je 

nog niet of je iets wilt delen of wat je wilt vertellen maar  toch wil ik je vragen iets mee te 

brengen. Tijdens de cursus kun je besluiten of je het wilt presenteren of niet.  

(ook voor de partners). 

• Voor de wandeling op dag 1 is het verstandig om de weersomstandigheden in de gaten te 

houden. Het is aan te raden om wandelschoenen, regenkleding en/of extra droge kleding, 

fototoestel, rugzak en een flesje water mee te nemen.  

 

  

http://www.martinushoeve.com/
https://nl.surveymonkey.com/r/BASFPiZ2023


 

 

De dagindeling en aanvangstijden zijn als volgt: 
De cursus staat in het teken van actief en zinvol bezig zijn, rondom en na jouw pensioen. Aan het 

begin van de cursus nemen we de inhoud van het programma door. Het programma is indicatief en 

kan qua tijden iets afwijken. 

 

Dag 1 Programma 

08.30 uur Ontvangst met koffie, thee 

09.00 uur - Kennismaking & toelichting programma 

- Wat er verandert als jij of je partner op pensioen gaat. 

(Introductie WorkLife Castle) 

- Afscheid nemen van werk (Werkkamer).  

Balans opmaken om goed verder te gaan. 

- Het is jouw tijd:  Het belang van communicatie en zelf keuzes maken 

(Relatiekamer) 

 

12.30 uur Lunch 

13.30 uur - Een wandeling gericht op reflectie. (Zingevingskamer)  
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- Jouw wensen, dromen en inspiratiebronnen in relatie tot deze  nieuwe levensfase. 

(Tuin) 

17.00 uur Afsluiting dag 1 

 

Dag 2 Programma 

08.30 uur Ontvangst met koffie, thee 

09.00 uur - Een presentatie van een Vlaamse notaris over wetgeving inzake erfrecht en 

bijhorende fiscale kwesties. Na de presentatie is er gelegenheid om vragen te 

stellen. (Kantoor) 

12.00 uur Lunch 

13.00 uur 

 

- Vrijetijdsbesteding, hobby’s: vertellend over jouw interesses inspireer je ook 

anderen. (Vrijetijdskamer)  

Welke talenten kon je ontwikkelen in je werk, en waar kan je dit in een hobby of 

cursus ook verder zetten? Of begin je iets nieuws? 

- De digitale wereld, mee blijven met je tijd. Welke digitale mogelijkheden gebruik 

je al?  Waar wil je in mee blijven, en wat van de digitale veranderingen laat je aan 

jou voorbij gaan? 

 

- Balans opmaken en plannen voor de toekomst 

 

17.30 uur Aperitief en aansluitend diner 

19.30 uur Afsluiting dag 2 



 

 

 

Dag 3 Programma 

08.30 uur Ontvangst met koffie, thee 

09.00 uur - Als we maar gezond zijn. 

We weten wel wat ons gezond houdt, maar het is gemakkelijker gezegd dan 

gedaan. 

Gezonde nieuwe gewoontes, hoe doen we dat? En wat met een gezond brein? 

Een vitaliteitscoach neemt je mee langs allerlei vragen over een gezonde leefstijl. 

(Lichaamskamer). 

 

12.30 uur Lunch 

13.30 uur - Een medewerker van de pensioendienst BASF geeft informatie over het 

solidariteitsfonds, de hospitalisatieverzekering, de privéongevallenverzekering, 

het spaarplan, het basisplan en het voorzorgfonds. (Kantoor) 

- Een medewerker van BASF geeft aansluitend een toelichting over het 

lidmaatschap en de activiteiten van de seniorenclub BASF. (Kantoor) 

 

16.00 uur Einde programma 

 

  



 

 

Inhoud van de cursus 

 
  
  "Ik sta even stil en dat is een hele vooruitgang.” 

 (Brecht)  
 

Toelichting 
De training Pensioen in Zicht is bedoeld om jou (en je partner) de mogelijkheid te geven zich actief 

voor te bereiden op de overgang van werken naar niet meer (betaald) werken.  

 

Je hebt er misschien jaren naar uitgekeken. Of misschien wilde je er niet zo bij stilstaan en komt het 

moment uit de lucht vallen. Hoe dan ook, betaald werk afsluiten betekent een ingrijpende 

verandering. Natuurlijk ervaar je de grootste verandering thuis, met jouw partner, of met mensen uit 

je directe omgeving. Want ook voor hen verandert er veel. Ophouden met werken is dus niet iets van 

de buitenshuis werkende alleen. 

 

Stoppen met betaalde arbeid lijkt misschien het begin van een lange vakantie, maar dat is het 

niet. Je wint vrije tijd, maar er vallen ook een aantal zaken weg: natuurlijk het werk zelf, jouw 

dagelijkse tijdsbesteding, maar ook jouw contacten met collega's, de maatschappelijke erkenning 

die werken met zich meebrengt, jouw ritme, jouw vaste gespreksonderwerpen enzovoort. 

 

Over deze nieuwe kijk op jouw eigen situatie hebben we het in deze training. We kijken naar het 

werk dat je gaat afsluiten of net is afgesloten, naar contacten die veranderen. Maar we hebben het 

ook en vooral over mogelijkheden in jouzelf, over bezigheden die je door het werk moest uitstellen. 

Stoppen met werken geeft immers ook ruimte om eindelijk de dingen te gaan doen die je voor jezelf 

of samen met jouw partner altijd al wilde doen. Nieuwe ambities, zoals lid worden van het bestuur 

van een vereniging, of van een senioren studiekring. Om jouw capaciteiten die in het werk niet aan 

bod kwamen omhoog te halen in de vorm van een hobby of misschien door een lang uitgestelde 

cursus te gaan volgen. 

 
  



 

 

Doelen van de cursus 

• Eigen positie en mogelijkheden in kaart brengen in een veranderende maatschappij. 

• Persoonlijke situatie in kaart brengen en stappen formuleren voor de toekomst. 

• Kennis verwerven over onder meer vormen van tijdsbesteding na de pensionering, hobby’s, 

gezondheid en de digitale wereld. 

• Praktische informatie van een notaris over de (fiscale) wetgeving rondom erfenissen. 

• Praktische informatie over de regelingen BASF van de pensioendienst. 

 

Opzet van de cursus 
In de driedaagse cursus bezoeken we kamers in het WorkLife Castle. Het WorkLife Castle staat 

symbool voor goed leven. Goed leven is als het bewonen van een kasteel met 7 kamers, één voor 

elk van de belangrijkste gebieden van het leven. Gelukkig en succesvol leven is het goed 

onderhouden van alle kamers. 

 

 
 

• Werkkamer: werk, vrijwilligerswerk, baanzekerheid, loopbaan. 

• Relatiekamer: alle relaties die je onderhoudt: partner, kinderen, vrienden,  buren, familie. 

• Vrijetijdskamer: wat je voor je plezier doet 

• Lichaamskamer: goed zorgen voor je lichaam, genieten en ontspannen, voeding en  

 bewegen. 

• Keuken: zorgen voor het huis(houden). 

• Kantoor: financiën, hypotheek, pensioen, verzekeringen, belasting. 

• Zingevingskamer: nadenken over wat het leven de moeite waard maakt. 

• Tuin: bolletjes (activiteiten en/of voornemens) die je begraven hebt in de loop  

 der jaren of die je wilt begraven. 

 


