
 

De 10 geboden voor gezonde 
hersenen 
 
De hersenen staan de afgelopen jaren volop in de belangstelling. Iedere maand 
verschijnen er wel artikelen over de invloed van voeding, omgeving of stress. Maar 
weet jij precies waaraan je je moet houden om je hersenen zo goed mogelijk te 
laten werken? De Utrechtse hoogleraar psychiatrie René Kahn beschrijft in zijn 
boekje ‘De tien geboden voor het brein‘ wat we moeten doen en laten om ons 
brein gezond te houden. 
 
10 geboden voor gezonde hersenen 
 
1. Studeer 
Blijf je hersenen uitdagen. Volg een opleiding die voor je werk van belang is, of kies 
een studie die je zelf interessant vindt. Je moet je hersenen wel echt aan het werk 
zetten, liefst steeds op een andere manier. Kruiswoordraadsels of sudoku’s hebben 
geen zin, dat is te eenzijdig. 
 
2. Slaap 
Voldoende slaap is essentieel voor een gezond stel hersens. Hoeveel slaap je nodig 
hebt, verschilt van persoon tot persoon. Maar vooral de eerste 4 uur zijn erg 
belangrijk. In die uren wordt nieuwe informatie verwerkt en opgeslagen. 
 
3. Musiceer 
Eigenlijk zou iedereen het moeten doen. Wie een instrument bespeelt zet zijn 
hersenen flink aan het werk. Ze moeten bladmuziek lezen, de oog‐handcoördinatie 
regelen en het ritme in de gaten houden. Vooral kinderhersenen groeien van 
muziek maken, maar ook volwassen hersenen hebben er baat bij. 
 
4. Stress niet 
Hard werken is prima, maar er moet ontspanning tegenover staan. Hersenen 
kunnen slecht tegen chronische stress. Chronische stress ontstaat in situaties 
waaruit we niet kunnen ontsnappen, zoals een baas die je kleineert. Als problemen 
niet op te lossen zijn, is het beter een andere baan te zoeken. 
 
5. Maak vrienden 
Vrienden en familie zijn belangrijk voor gezonde hersenen. Je hoeft niet iedereen 
wekelijks te zien, als je maar een sociale kring om je heen heeft waar je op terug 
kunt vallen, mensen die je onder alle omstandigheden steunen. 
 



 

6. Geniet aanzien 
Het risico om vroegtijdig te overlijden is voor mensen met een hoge sociale status 
maar half zo hoog dan voor mensen onderaan de sociale ladder. Aanzien brengt 
respect met zich mee en respect stimuleert het beloningssysteem in de hersenen. 
Bovendien geeft het zekerheid en maakt het ons weerbaarder tegen stress en 
tegenslagen. 
 
7. Drink met mate 
De hersenen kunnen slecht tegen alcohol. Kinderen en tieners moeten uiteraard 
helemaal geen alcohol drinken, dat remt de groei van hun hersenen. 
 
8. Zweet 
Sporten is niet alleen goed voor je lichaam, maar ook voor je brein. Uit een proef 
met muizen blijkt dat muizen die regelmatig op de tredmolen lopen, sneller nieuwe 
dingen leren dan muizen die weinig beweging krijgen. Lichamelijke inspanning leidt 
via de vorming van nieuwe hersencellen tot betere cognitieve prestaties. 
 
9. Speel 
Spelen is voor de hersenen ook leren. Computerspelletjes spelen is buitengewoon 
effectief. Vooral schietspelletjes, zoals Call of Duty of Medal of Honor. 
Schietspellen leren ons snel te handelen, signaal van ruis te onderscheiden en op te 
pakken wat belangrijk is. Angry Birds of Tetris doen daarentegen niets voor je 
brein. 
 
10. Kies uw ouders met zorg 
Onmogelijk natuurlijk, maar het 10e gebod relativeert de andere 9. Onze 
intelligentie wordt voor meer dan de helft door onze genen bepaald, en de 
omgeving waarin we opgroeien is ook erg van belang. 
 
Meer lezen: 
De tien geboden voor het brein, René Kahn 
Uitgeverij Balans, ISBN 9789460033391   



 

Met pensioen gaan hoe doe je 
dat? 
 
Het is vaak zo makkelijk gezegd: “Goh wat heerlijk dat je met pensioen gaat” of “Ik kijk zo 
uit naar mijn pensioen”. Iedereen verwacht dat pensioen een fijne tijd is omdat je 
verplichtingen weg vallen en je je tijd helemaal kunt gaan invullen zoals je zelf wilt. En dat 
is het natuurlijk ook, maar dat neemt niet weg dat gepensioneerden soms moeite kunt 
hebben om hun draai te vinden in deze nieuwe levensfase. Hoe vind je een ritme zonder 
je werk en hoe vul je je tijd met je partner in nu je vaker thuis bent. In dit artikel geven we 
je enkele handreikingen die je mee kunt nemen in de aanloop naar je pensioen toe of 
tijdens je pensionering, zodat 'met pensioen gaan' een eitje wordt. 

 
Met pensioen gaan: bereid je voor 
Net zoals je je moet voorbereiden op een baan, is het ook van belang om je voor te 
bereiden op je naderende pensioen. Uit onderzoek van Leef Je Pensioen blijkt dat slechts 
27% van de mensen zich goed voorbereid op zijn pensioen. Maar bedenk dat als je 40 jaar 
gewerkt hebt (of zelfs meer), dan is het een vreemde gewaarwording om niet meer elke 
dag ergens verwacht te worden, geen collega’s om je heen te hebben of doelstellingen te 
moeten behalen. Niet iedereen kijkt er dan ook naar uit om met pensioen te gaan. 
Ondanks dat je natuurlijk nooit helemaal weet wat je te wachten staat kun je je wel zo 
goed mogelijk voorbereiden. Sommige bedrijven bieden bijvoorbeeld de mogelijkheid om 
een pensioencursus te volgen. Naast het regelen van de financiën na pensionering komt 
daarin ook het sociale stuk van pensionering aan de orde. Wat doet pensioen met je 
relatie en hoe vind je opnieuw een ‘doel’ in je leven. Stuk voor stuk punten die van belang 
zijn. Of je er nu zelf over na denkt of een cursus gaat volgen, belangrijk is om niet verrast 
te worden door de pensioendatum die ineens daar is. Praat met anderen over wat zijn 
doen nu ze met pensioen zijn, wat 'met pensioen gaan' voor hun betekende, wat vonden 
ze moeilijk of lastig en hoe hebben ze hier invulling aan gegeven? Van ervaringen kun je 
veel leren. Ook op Leef Je Pensioen kun je terecht om tips en ervaringsverhalen van 
(bijna) gepensioneerden te lezen. 

 
Vrijwilligerswerk doen 
Ruim 40% van de gepensioneerden doet aan vrijwilligerswerk. Of dit bij jou past hangt 
helemaal van je eigen wensen af. Sommigen vinden het heerlijk om door dit 
vrijwilligerswerk nog een vorm van ‘werk’ te hebben. Door de contacten met andere 
vrijwilligers en de mensen waar je het vrijwilligerswerk voor doet. Als je houdt van 
structuur kun je ervoor kiezen om vrijwilligerswerk te doen bij één organisatie op een 
vaste dag of dagen in de week. Zo houd je het gevoel dat je ergens verwacht wordt en 
waar mensen je komst waarderen. Denk bijvoorbeeld aan vrijwilligerswerk in een 
zorginstantie waar je elke week bijspringt bij activiteiten. Je kunt er natuurlijk ook voor 
kiezen om vrijwilligerswerk te doen wat je sporadisch doet bij steeds verschillende 



 

projecten. Bijvoorbeeld een schoonmaakactie of helpen op een open dag. Ook op Leef je 
pensioen kun je terecht voor het vinden van vrijwilligerswerk bij jou in de omgeving. Ook 
kun je er zelf een oproep plaatsen als jouw organisatie op zoek is naar helpende handjes. 

 
Op zoek naar een leuke hobby 
Vind je vrijwilligerswerk teveel een verplichting of zoek je meer iets wat je kunt doen op 
jouw moment en op jouw manier? Misschien heb je een hobby die je kunt uitbreiden of 
meer tijd aan kunt besteden. Mocht je nog geen hobby hebben en op zoek zijn. Kijk dan 
eens naar de dingen die je vroeger graag deed. Zijn er oude passies van je die je weer 
leven in zou kunnen blazen? Op Leef je pensioen vind je bovendien veel leuke 
inspiratieverhalen van hobby’s die de moeite waard zijn om te proberen! Wil je op zoek 
naar mensen in jouw omgeving om zelf een hobbyclub mee te starten, plaats dan een 
oproep op Leef Je Pensioen om geïnteresseerden in jouw omgeving te vinden. 

 
Wij wensen je een fijn pensioen toe! 
 

Bron: www.leefjepensioen.nl 

http://www.leefjepensioen.nl/


 

Zinvol leven na je baan 
 
 
Inleiding 
 
Veel mensen ervaren hun baan als een bron van zingeving: naast het gezin en 
vrienden wordt werk vaak genoemd als een van de waardevolle zaken in het leven. 
Werk zorgt ervoor dat je je nuttig voelt, een bijdrage hebt, iets voor anderen en de 
samenleving kan betekenen, je vakkennis kan inzetten. Na de pensionering valt die 
bron van zingeving weg. Het leven is niet ineens zinloos geworden, maar iets waar 
je veel zin aan ontleende is er nu niet meer. 
 Vaak wordt zingeving direct in verband gebracht met geloof, religie of 
levensbeschouwing. Maar zingeving begint op een heel basaal niveau. Onder de 
grote visies en levensbeschouwelijke waarden gaat het allereerst om de alledaagse 
beleving en betekenis. Het gaat er dan niet alleen om dat wij zin geven aan het 
leven. Het gaat in de eerste plaats om het ontvangen van zin, om het zoeken naar 
wat ons leven zin geeft, de moeite waard maakt. Wat geeft ouderen die niet meer 
werken het gevoel mee te tellen? Wat geeft ouderen moed in het zicht van ouder 
worden, verlies van krachten, ziekte van zichzelf of geliefden? 
 
Niveau 1 
 
Het diepste en tegelijk meest gewone niveau van ‘zin’ is de laag van de zintuigen: 
ruiken, proeven, horen, zien, tasten. De troostende arm om de schouders, het zien 
en gezien worden, het echt horen van de ander, samen eten en drinken. Via de 
zintuigen maken we contact met elkaar en met het leven. 
 
Niveau 2 
 
De tweede laag is die van het ‘zin hebben’: vitaliteit, plezier in het leven, energie om 
wat te gaan doen. Ook hier gaat het nog niet om verheven gedachten, maar om het 
kunnen ervaren dat je ergens plezier in kunt hebben, dat iets ertoe doet. 
 
Niveau 3 
 
In de derde laag gaat het om het beleven van zin in samenhang met andere 
mensen. In de relaties en in de communicatie met anderen ontdek je dat je ergens 
bij hoort. Je leven krijgt betekenis door de samenhang met anderen. Je leven en 
wie je bent hangen op de een of andere manier samen met alle gebeurtenissen in 
ons leven. 
 
  



 

Niveau 4 
 
In de vierde laag gaat het dan om ‘zin’ als waarden‐vol leven. We ervaren het leven 
als zinvol wanneer we waarden herkennen in wat we doen en meemaken, en in 
onze relaties. Denk aan eerlijkheid, verbondenheid, zelfstandigheid. Waarden die 
mensen, en dus ook ouderen, ervaren als een bron van kracht om verder te gaan. 
 
Niveau 5 
 
En in de vijfde laag gaat het om zingeving als levensbeschouwing, als een visie op 
de zin van het leven. Dat kan seculier of religieus zijn: uiteindelijk schuilt er in ons 
allemaal een idee over wat het goede leven is. 
 
Deze vijf lagen van ‘zin’ grijpen voortdurend in elkaar. Het gaat juist om het 
samenspel tussen die lagen waardoor een aai over de bol of een schaterlach meer 
overdraagt dan alleen de boodschap van dat moment. Waardoor een plankje 
ophangen bij de buurvrouw, of een vergadering van een vrijwilligersorganisatie je 
het gevoel kan geven dat je ertoe doet. Waardoor een verhaal of muziek ineens 
moed en energie kunnen geven. 
Daarmee is de Zingevingskamer in de WorkLife castle verbonden met alle andere 
kamers van je leven. Het is de kamer waarin je ervaringen van zin bewust beleeft 
en deelt. De kamer waarin je naar je kasteel kijkt en zoekt naar plekken om dat nog 
meer te beleven. Waarin verhalen verteld en gedeeld worden. En waarin je moed 
en inspiratie vindt als het leven lastig is. 
 

Bron: Ruard Ganzevoort  



 

Hij met pensioen, zij in de stress 
 
 
Als de man met pensioen gaat, komt het stel in een hele nieuwe levensfase. Dat 
gaat lang niet altijd goed. „Nog nooit gekookt, maar nu gaan ze dat eens ‘lekker’ 
voor hun vrouw doen.” 

“Een uur voor Goof van Vliets eigen afscheidsreceptie, zat hij nog achter zijn 
bureau alsof hij nog minstens tien jaar voor de boeg had”, vertelt zijn vrouw Lies 
Kersten. Het verbaasde haar niet. Haar man had – net als zijzelf – een 
verantwoordelijke managementfunctie bij de gemeente, die hij vol enthousiasme 
bekleedde. „Allebei gingen we vol voor ons werk, en we praatten er graag over. De 
laatste jaren hadden we zelfs dezelfde werkgever.” 

Kersten zag een schrikbeeld op haar afkomen. Zou haar man nog intellectueel 
worden uitgedaagd, nu hij met pensioen ging? „Zouden wij samen nog wat te 
bespreken hebben?” 
Kersten was bovendien bang ‘het huis kwijt te raken’. Voorheen gingen de twee 
altijd samen de deur uit. Bij thuiskomst was het huis precies zoals ze het hadden 
achtergelaten. „Ik kende de verhalen van vriendinnen: als ze na een lange dag 
thuiskwamen was hun man met van alles bezig, maar de ontbijtspullen van die 
ochtend stonden nog op het aanrecht.” 

Kersten is niet de enige echtgenote die zich zorgen maakt. Uit recent 
wetenschappelijk onderzoek blijkt zelfs dat de pensionering van mannen een 
negatieve invloed heeft op de mentale gezondheid van hun vrouwen. Het wordt in 
de wetenschap ook wel ‘retired husband syndrom’ (RHS) genoemd: de man gaat 
met pensioen, de vrouw krijgt last van stress, depressie en slapeloosheid. 

Het ‘syndroom’ werd al vaker beschreven, maar voor het eerst is nu 
wetenschappelijk het causale verband bewezen. De Italiaanse economen Marco 
Bertoni en Georgio Brunello gebruikten data uit jaarlijks bevolkingsonderzoek van 
de Japanse universiteit van Osaka, waaruit ze gegevens haalden van 836 Japanse 
getrouwde vrouwen geboren tussen 1942 en 1950. Ze concludeerden dat ieder 
jaar dat een man langer met pensioen is, de kans op RHS‐symptomen bij de vrouw 
toeneemt met 5,8 tot 13,7 procentpunt. 

Bertoni en Brunello vermoeden dat de gepensioneerde man meer beroep doet op 
de tijd van zijn vrouw dan voorheen, waardoor de vrouw in de stress schiet. Het 
negatieve effect van de pensionering van de man is dan ook sterker voor werkende 
vrouwen dan voor huisvrouwen. Werkende vrouwen hebben het sowieso al druk, 
nu moeten ze ook nog tegemoet komen aan de verzoeken die hun man ineens voor 
hun heeft. 

Trainer Willy Dekker merkt dat gepensioneerde mannen ‘een claim’ leggen op de 
tijd van hun vrouw. Dekker geeft al zeventien jaar Pensioen in Zicht‐trainingen 
waarin ze pensionado’s en hun partners leert omgaan met de ‘nieuwe levensfase’. 



 

In veel sectoren is deze meerdaagse cursus opgenomen in de cao, om de 
werknemers te behoeden voor het beruchte ‘zwarte gat’.  
Dekker: „Van de ene op de andere dag raak je alles kwijt: je dagritme, het gevoel 
nuttig te zijn, je collega’s. Ik leer mensen dat ze afscheid moeten nemen van hun 
werk, en hun leven opnieuw moeten inrichten.” 
Veel mannen hebben het idee dat ze iets moeten inhalen, merkt Dekker: “Ze 
hebben een leven lang hard gewerkt, en vinden het vanzelfsprekend dat ze nu 
meer met hun vrouw samen doen. Maar vrouwen vinden dat benauwend. Zij zijn 
gewend hun eigen bezigheden en tijdsindeling te hebben.” 

Lies Kerstens schrikbeelden werden niet bewaarheid. Haar man vond zijn 
intellectuele uitdaging voortaan in vrijwilligerswerk voor onder andere een milieu‐ 
en natuurclub. Het huis werd ook geen bende. Sterker nog: “Die kleine klusjes die 
we voorheen altijd samen in het weekend propten, doet hij nu doordeweeks. Goof 
kookt en doet de boodschappen: heerlijk, dat ik niet meer onderweg naar huis langs 
de supermarkt moet.” 

Toch is er iets wezenlijks veranderd: „Er is altijd iemand. Op vrijdag ben ik 
bijvoorbeeld altijd vrij. Voorheen was Goof dan op zijn werk; vrijdag was mijn dag. 
Maar nu, als ik een telefoongesprek beëindig, hoor ik: “Goh, wie was dat?” Mijn 
vriendin komt geregeld op vrijdag lunchen, zegt ie: “Ah gezellig, ik schuif even aan”. 
“Natuurlijk is dat gezellig, maar ik wil ook tijd alleen met haar.” 

Kersten voelt zich soms „een zeurpiet”, vertelt ze. „Goof heeft graag mensen om 
zich heen. En tegenwoordig heeft hij meer tijd en energie. Onze kleinkinderen 
wonen in de buurt, dus “kom maar langs”, zegt Goof dan. De dag erna zitten er 
bijvoorbeeld weer mensen van zijn milieuclubje thuis. Hoe leuk ik het ook vind, 
voor mij is dat na een lange werkdag soms echt te veel. Maar hoe geef je je grenzen 
aan zonder te zeuren?” 
Op de pensioentraining leerde Kersten dat ze die irritaties toch moet uitspreken. 
„Het klinkt kinderachtig, maar we hebben nu afgesproken dat doordeweeks 
iedereen mag langskomen, als ze maar om zes uur weer weg zijn.” 

Verwachtingen en wensen uitspreken is het redmiddel van de relatie, zegt Dekker 
stellig. „Dat kan ook gaan over iets concreets als de taakverdeling. Een stofzuiger in 
het midden van de kamer zetten in de hoop dat de ander het huis zuigt, werkt dus 
niet.” 

Onderzoekers Bertoni en Brunello denken dat het huishouden een belangrijke bron 
van stress is voor de vrouw, omdat hun gepensioneerde man ineens óók een 
mening heeft over het huishouden. Dekker: „Nog nooit gekookt, maar nu gaan ze 
dat eens ‘lekker’ voor hun vrouw doen. Terwijl ze zelfs water nog laten aanbranden. 
Dat wekt irritatie.” 

Van stunteligheid had Goof van Vliet geen last. Hij deed altijd al taken in het 
huishouden, en koken kon hij ook al. Toch had zijn vrouw de indruk dat hij taken 
liet liggen. Kersten: „Als ik opsta, ga ik het liefst meteen aan de slag. Hup, meteen 
de bedden afhalen. Vroeger ging Goof daarin mee, nu heeft hij zijn eigen ritme. 



 

Rustig opstaan, de krant lezen. Staat er goede wind? Dan gaat ie zeilen. Logisch 
ook. Maar intussen zit ik me af te vragen wanneer de tuin wordt gedaan.” 

Van Vliet: „Kijk, als ik zeg dat ik iets doe, gebeurt het ook. Maar ik hou er niet van 
als ik iedere keer wanneer ik even zit, de opmerking krijg: je zou toch dit en dat? 
Tijdens de cursus heb ik dit met de andere mannen besproken. Wat bleek: alle acht 
hadden we hetzelfde probleem! We hebben onze vrouwen toen een voorstel 
gedaan: één keer per week houden we een uurtje werkoverleg. Werkt perfect. 
Daarna hebben we het er niet meer over. Pas na een week kijken we of ieder zijn 
woord heeft gehouden. ” 

Bron: nrc



 

Hoe neem ik afscheid op mijn 
werk? 
 
En dan weet je het: je pensioendatum. Binnenkort ga je weg op je werk. Waar moet 
je allemaal aan denken? Dat lees je in dit overzicht. 
 
Wanneer met pensioen? 
Toch eerst nog een stapje terug. Als het even kan kun je het beste in de lente met 
pensioen gaan. Dan ga je letterlijk een zonnige tijd tegemoet. In de lente en zomer 
ben je vaak meer buiten en zijn er meer activiteiten. Als blijkt dat je behoefte hebt 
aan afleiding, is het fijn die mogelijkheid te hebben. In de herfst en winter ligt dat 
wat anders. De dagen zijn korter, je bent waarschijnlijk wat meer binnen. 
Tip: Ga met pensioen in de lente 
 
Voor je weggaat 
Het moment is bijna daar: je gaat stoppen met werken. De kans is groot dat je 
vaker van werkgever bent veranderd. Je kent het klappen van de zweep. 
Opruimen, overdracht, afscheidsspeech… Toch: dit is anders. Als je in de toekomst 
contact hebt met je collega’s zal je dat waarschijnlijk niet meer vanuit je professie 
doen. Deze werksituatie biedt voordelen waar je het straks zonder moet stellen. 
Kun je de adresgegevens van werkcontacten meenemen? Wie wil je nog benaderen 
voor advies of informatie? Is dat een klant of een collega? Wat moet ik nog 
afronden? Wat heb ik nog uit te praten? Wil ik dat een collega bemiddelt? 
Tip: Ga na welke informatie en adviezen je nog wil verzamelen voordat je weggaat. 
 
Neem altijd afscheid! 
Het kan zijn dat je geen zin hebt in je afscheid. Het gedoe, het formele… Er is hier 
maar één heel duidelijke tip te geven: doe het toch. Zelfs als je gedwongen weg 
moet. Het is erg belangrijk om op een goede manier afscheid te nemen. Het is raar 
om aan het einde van je laatste werkdag de deur achter je te sluiten om nooit meer 
terug te komen. Ten eerste geef je jezelf de ruimte om afscheid te nemen van je 
collega’s – en je collega’s van jou. De waardering van collega’s voor jou als collega 
komt voor veel pensioengangers als een toch nog onverwachte verrassing. Ten 
tweede ziet je meegekomen familie ook hoe je collega’s jou waardeerden. Als je 
weggaat zonder afscheid kan bij je familie of zelfs collega’s het idee ontstaan dat je 
ontslagen bent omdat je je werk niet goed deed. Een laatste reden: je kunt het 
maar één keer doen. Zorg dat je geen spijt krijgt. 
Tip: Zorg ALTIJD voor een officieel afscheidsmoment 
 
Afscheid: hoe? 
Kijk eerst wat er gebruikelijk is bij jou op het werk. Vaak is dat een receptie. Wordt 
er geen receptie gepland? Vraag dan of het bedrijf er een wil organiseren. Of doe 



 

het zelf. Maak goede afspraken met je werkgever over wie je uit gaat nodigen. 
Collega’s, oud‐collega’s, familie… Schrijf een afscheidsspeech, bedenk welk(e) 
cadeau(s) je wil hebben mocht erom gevraagd worden, en bedenk of jij het bedrijf 
en/of je collega’s nog iets mee wil geven – een kleinigheidje, een video, een 
speech… Heb je een andere vorm van afscheid nemen in gedachten, een etentje 
misschien? Bespreek dat op tijd met je leidinggevende. Zorg wel dat het een 
contactmoment is met je collega’s, met ruimte om iets te zeggen of te doen. Let 
wel: wensen voor je afscheid kun je altijd uitspreken, maar realiseer je dat niet alles 
kan. En je kunt – en moet – niet alles zelf regelen. 
• Tips: 
• Laat een afscheidsmoment (als een receptie) organiseren 
• Haal eerdere afscheidsrecepties terug. Wat kun je daaruit overnemen? 
• Bedenk wat je wil zeggen en/of geven 
• Cadeautip: maak twee fotocollages van je oude werkplek en collega’s: een voor 

jezelf, een als aandenken voor het bedrijf. 
• Bedenk wat je wil krijgen 
• Organiseer een extra afscheidsworkshop 
 
Mensen uitnodigen 
Bedenk goed wie je wil uitnodigen voor je afscheid. Nodig sowieso je partner en 
kinderen uit. Vergeet ze niet te introduceren op de receptie. Je directe collega’s 
worden als het goed is uitgenodigd door je werkgever. Ga voor de zekerheid na of 
dat gebeurd is. Bedenk ook welke oud‐collega’s je wil uitnodigen. Met wie heb je 
fijn samengewerkt? Nodig ze sowieso uit. Ga niet voor ze denken: “ze zullen wel 
niet kunnen”, of “ze zullen wel niet willen”. Dat kan, maar je weet het nooit. 
Mochten ze er wel bij zijn, dan is dat alleen maar leuk. Tot slot kun je overwegen 
vrienden of een goede vriend of vriendin te vragen. Wie je ook vraagt: doe alles in 
goed overleg met je werkgever. 
Tips: 
• Nodig mensen uit in goed overleg met je werkgever 
• Nodig je familie uit 
• Nodig (oud‐)collega’s uit 
• Nodig vrienden of een goede vriend(in) uit 
• Denk niet “die komt toch niet”: niet geschoten is altijd mis 
 
Cadeaus 
Cadeaus. De een verwacht zeker iets – en weet precies wat. Voor de ander hoeft 
het allemaal niet. Het is net als met een verjaardag: als je geen richting geeft aan de 
gever, is de kans groot dat je iets krijgt waar je niet op zit te wachten. Ga eens na 
wat je graag zou willen hebben. Een fietsrek voor op je auto, een fiets, een laptop, 
tablet, fototoestel, een leuke tas, boek, cursus, een etentje? Je kunt het zo gek niet 
bedenken. Natuurlijk, sommige cadeaus zijn zo groot dat je ze niet kunt vragen. Je 
kunt je collega’s de keus geven: wat kleinere cadeaus, of een bijdrage aan één 
specifiek groot cadeau als een fiets. Krijg je dat laatste? Zorg dan dat je zodra je de 



 

aanschaf hebt gedaan het gekochte laat zien. Je kunt even langsgaan op je werk, 
maar een leuk bedankje in de vorm van een foto per mail is ook prima. 
Tips: 
• Geef duidelijk aan wat je graag zou willen krijgen 
• Geef meerdere cadeau‐opties 
• Krijg je een financiële bijdrage voor een groter cadeau? Stuur een bedankmail 

met foto als je het grotere cadeau hebt gekocht. 
 
De gevreesde(?) speech 
De afscheidsspeech is een lastig geval. Je wil niemand tekort doen. Daardoor wordt 
de speech vaak te lang, zeker omdat vaak meer mensen iets willen zeggen tijdens 
jouw receptie. Laten we beginnen bij het hoe. Begin al op tijd anekdotes te 
verzamelen. Bedenk wat je hebt meegemaakt, wat je fijn vond aan het werken met 
collega’s, wat je zo leuk vond aan het bedrijf. Droevige momenten kun je spaarzaam 
aanhalen, maar wordt niet te droevig. En zeker niet rancuneus. Werk je verhaal uit 
op papier. Is het lang? Stuur deze lange versie na de receptie op naar je collega’s. 
Werk een korte versie uit voor de receptie zelf. Zo weet je zeker dat je alles gezegd 
hebt, en vermoei je niemand die liever een praatje aan het maken was onder het 
genot van een drankje. 
Tips: 
• Begin op tijd met het verzamelen van anekdotes en dergelijke 
• Houd het kort 
• Houd het positief 
• Stuur eventueel naderhand de lange versie per mail  



 

Zintuigen 
 
Zie je het nog wel, 
Hoe de bomen van kleur veranderen, 
In de herfst? 
 
Zie je het nog wel, 
Hoe de golven kapot breken tegen de rotsen? 
 
Zie je het nog wel, 
Hoe perfect een bloem in elkaar zit? 
 
Zie je het nog wel, 
Hoe de zon opkomt iedere ochtend? 
 
Hoor je het nog wel, 
Hoe de vogels je wekken 
In een koor van gekwetter en getjilp? 
 
Voel je het nog wel, 
Hoe de wind danst in je haren? 
 
Ruik je het nog wel, 
De geur van pas gemaaid gras? 
 
Proef je het nog wel, 
De smaak van vers gebakken brood? 
 
Het lijkt je allemaal zo gewoon en normaal te zijn maar, 
Geniet je eigenlijk nog wel?!? 



 

Maak van je leven een eeuwige 
lente…. 
 
Tegenwoordig lees ik veel meer dan vroeger en ik maak minder schoon. 
Ik zit op mijn terras en bewonder het landschap zonder aandacht te schenken aan 
het onkruid in de tuin. 
Ik breng meer tijd door met mijn familie en mijn vrienden en minder tijd op het 
werk. 
 
Ik heb begrepen dat het leven een geheel is van ervaringen om te waarderen. 
 
Voortaan bewaar ik niets meer “voor later”. 
Ik gebruik mijn kristallen glazen iedere dag. 
Ik draag mijn nieuwe jasje als ik naar de supermarkt ga. 
Ik bewaar mijn duurste parfum niet voor hoogtijdagen; ik gebruik het wanneer ik 
daar zin in heb. 
 
Uitspraken als “ooit… “ en “een dezer dagen …” probeer ik niet meer te gebruiken. 
Als het de moeite waard is, wil ik nú de dingen zien, horen en doen.  



 

Liefde en tijd 
 

Er was eens een eiland waar alle gevoelens leefden zoals geluk en droefheid samen 
met kennis en andere menselijke eigenschappen waaronder ook de liefde 

Op een dag merkte men dat het eiland langzaam in zee zakte en iedereen maakte 
een boot en verliet het eiland. De liefde was de enige die bleef tot het einde maar 
toen het eiland bijna zonk, besliste ze dat het tijd was om hulp te vragen 

Rijkdom kwam langs in een grote boot en de liefde vroeg "kun je me meenemen?". 
"Nee, dat kan niet" zei de rijkdom, "mijn schip ligt vol met goud en zilver er is geen 
plaats meer over" 

Toen besloot de liefde de ijdelheid te vragen maar die zei: "Sorry maar je bent 
helemaal nat, je zou mijn spullen alleen maar beschadigen" 

Toen vroeg de liefde het verdriet om te helpen maar deze was zo verdrietig dat ze 
alleen wilde zijn. En geluk was zo met zichzelf bezig dat hij de liefde niet eens 
opmerkte 

Opeens klonk er een stem die zei: "kom liefde, ik zal je meenemen". Het was een 
geest en de liefde was zo overweldigd door dit aanbod, dat ze zelfs vergat te 
vragen waar ze naar toe gingen 

Toen ze op droog land aankwamen was de geest net zo snel verdwenen als hij 
gekomen was en toen realiseerde de liefde zich dat ze niet wist wie haar redder 
was 

Ze vroeg de wijsheid wie haar gered had en wijsheid zei: "het was de tijd" 

De liefde vroeg: "waarom hielp de tijd mij?" en wijsheid antwoordde: "omdat 
slechts de tijd kan begrijpen hoe waardevol liefde is."  

  



 

Luisteren 
 
Als ik je vraag naar mij te luisteren 
en je begint mij adviezen te geven, 
dan doe je niet wat ik vraag. 
 
Als ik je vraag naar mij te luisteren 
en jij begint mij iets te vertellen 
waarom ik iets niet zo moet voelen als ik het voel, 
dan neem je mijn gevoelens niet serieus. 
 
Als ik je vraag naar mij te luisteren 
en je denkt dat je iets moet doen, 
om mijn probleem op te lossen, 
dan laat je mij in de steek, 
hoe vreemd dit ook mag lijken. 
 
Dus, alsjeblieft, luister alleen maar naar me 
en probeer me te begrijpen. 
En als je wilt praten, wacht dan even 
en ik beloof je dat ik op mijn beurt naar jou zal luisteren. 
 

Leo Buscaglia (1924 – 1998)   



 

Enkele boeken rond Pensioen in Zicht  
 
60 met een plus, Zinvol, creatief en succesvol ouder worden, E. Messelis, uitg 
Neno, 2017 Vol inzichten en tips om levendig te zijn en te blijven. Vertrekt vanuit 
het idee van overgang maken, verbonden blijven met jezelf, de ander en de wereld.  
 
Met plezier met pensioen gouden advies om een mooie toekomst uit te stippelen, 
M. Claus, 2015 “Het bevat tal van tips en adviezen die je helpen je toekomst na je 
laatste werkdag uit te stippelen: van het bepalen van je afbouwscenario, naar het 
schrijven van je afscheidsspeech tot het zoeken van nieuwe uitdagingen. Daarnaast 
reikt Claus je heel wat nuttige vragen, doe-opdrachten en leestips aan die je 
stimuleren om je pensioen helemaal op maat voor te bereiden.”  
 
Ambitieus ouder worden, het beste komt nog; A van Leijenhorst, 2018 “Dit boek is 
een praktisch pleidooi om anders en beter oud(er) te worden. Het gaat over de 
psychologie van goed ouder worden: hoe blijf je jezelf ontwikkelen, hoe vergroot je 
voortdurend je levenskwaliteit? En het gaat in op de noodzaak - en het plezier - je 
daarvoor in te spannen.”  
 
Het geschenk van ouder worden, A Arrien, 2005 Levenslessen om wijs ouder te 
worden.  
 
Ouder Worden Is Een Kunst, Miel Dekeyser, 2002, uitg. The house of books. 


