
Met pensioen gaan verandert je leven. 
Hoe kun je je hier zo goed mogelijk op 
voorbereiden?

Gebruik de Pensioenplanner om  
zelf berekeningen te maken met 
je pensioen. 

Goed voorbereid 
met pensioen
Pensioenfonds Avebe



Welkom bij de online module  
‘Goed voorbereid met 
pensioen’.

Dit is de bron om alles te leren 
over je aanstaande pensioen  
en de keuzes die je hebt.

EEN NIEUWE FASE BREEKT AAN

Verwachtingen & Idealen, Kansen & Doelen, Zorgen en Voorkeuren 

Andere onderwerpen waar je over na moet denken

PLAN JE PENSIOEN

Doe de test

Waar kun je op rekenen? 

Stappenplan 

JE KEUZES

Keuzes in pensioen 

Impact op pensioen

DE PENSIOENPLANNER

Inhoud
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Aan de slag! 
Met pensioen gaan verandert je 
leven. Geen lange werkweken 
meer, maar eindeloze tijd. Voor veel 
mensen is het een moment waar al 
jaren naar wordt uitgekeken. 

Jij bepaalt hoe je invulling geeft aan 
je pensioen. Dat is misschien wel het 
moeilijkste van deze nieuwe fase. Het 
kan daarom handig zijn om jezelf al 
vóór je pensioen voor te bereiden op 
die nieuwe periode in je leven en je 
carrière goed af te sluiten. Zo voorkom 
je dat je alsnog mogelijk in een zwart 
gat valt. Maar een goede voorbereid-
ing betekent ook dat je op tijd in kaart 
brengt wat de inkomsten en uitgaven 
zijn. En wat dat betekent voor de zaken 
die je wilt ondernemen als je met 
pensioen bent. 
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1. Een nieuwe fase breekt aan
Op tijd gaan nadenken over je pensioen is vandaag de dag belangrijker dan ooit.  
Gepensioneerden zijn gezonder, actiever en leven naar verwachting langer. Een 
nieuwe levensfase breekt aan en dit geeft allerlei kansen. In tegenstelling tot  
andere momenten in het leven, zijn er dit keer minder beperkingen. 

Maar hoe je die 30 tot 40 uur aan extra vrije tijd per week doorbrengt, bovenop de vrije 
tijd die je al had, en hoe je daar het beste van maakt is naast een uitdaging ook een mooie 
kans. In dit hoofdstuk vragen we je om een aantal oefeningen te doen om je te laten  
nadenken over zaken die voor jou belangrijk zijn en over wat je verwacht van je  
pensioen. Of je nu dichtbij je pensioen staat of er wat verder vanaf en je je alleen richt  
op de financiële consequenties van met pensioen gaan, het is goed om na te denken  
over hoe je dan invulling geeft aan je leven. Deze keuzes kunnen namelijk bepalend zijn 
voor de financiële keuzes die je nu maakt.  
 
Als je alle oefeningen in dit hoofdstuk doet dan ben je ongeveer 20 minuten bezig.  
 
Succes! 
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Verwachtingen Idealen

Mijn 1e ideaal

Mijn 2e ideaal

Mijn 3e ideaal

Mijn 4e ideaal

Verwachtingen 
& Idealen
Denk na over de verwachtingen die 
je hebt over je pensioen. Waar kijk 
je naar uit? Denk vervolgens na over 
wat voor jou het belangrijkst is in je 
pensioen; dit zijn je idealen en zijn 
bepalend voor hoe je je pensioen 
ervaart. 

Vul je antwoorden hiernaast in. Wil je 
graag een voorbeeld? Ga dan met je 
muis over de gloeilamp. 
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Kansen Doelen
Kansen & 
Doelen 
Met pensioen gaan biedt ook veel 
kansen. Wat zijn de kansen die je 
zult krijgen? Denk na over specifieke 
dingen of activiteiten die je wilt 
doen zodat je uit deze tijd haalt  
wat erin zit? 

Is er iets wat je tijdens je 
pensionering zou willen behalen? Is 
er een project waar je al een tijdje 
tegenop ziet of geen tijd voor hebt  
gehad, dat je nu wel gaat oppakken. 
Denk na over zaken die je voldoening 
geven of die voor een plezierige tijd 
gaan zorgen. 
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Zorgen
Zorgen
Denk nu na over wat er in de weg 
kan staan om je doelen te realiseren. 
Maak je je ergens zorgen over? 
Misschien heb je zorgen over hoe je 
je pensioen invult of over hoe je het 
financieel redt. 

Schrijf in deze oefening jouw zorgen 
op. Heb je geen zorgen? Dan kun je 
verder gaan. 
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Uitdaging
Sociaal netwerk
Grensverleggend
Variëteit
Routine
Druk
Creativiteit
Expertise
Kalmte
Communicatie
Waardering

ERG 
BELANGRIJK

 
BELANGRIJK

MINDER 
BELANGRIJK

NIET 
BELANGRIJK

Kijk vooral naar de 
zaken die  

‘erg belangrijk’ of  
‘belangrijk’ voor je 

zijn

Voorkeuren
Met pensioen gaan is een tijd van 
kansen benutten maar ook van 
keuzes maken. Je hebt nu de kans 
om dingen te doen die je nu al leuk 
vindt om te doen maar ook om 
nieuwe dingen te gaan doen die je 
altijd al leuk leken. Het gaat erom 
dat je je pensioen invult op een 
manier die bij jou past. 

In de vorige oefeningen heb je 
nagedacht over wat voor jou 
belangrijk is. We vragen je nu om daar-
mee verder te gaan. Deze  
oefening geeft je hopelijk nieuwe 
inzichten in wat jou motiveert en wat 
je echt belangrijk vindt. Als je jouw 
partner de oefening ook laat maken 
dan kan het ook interessante verschil-
len aan het licht brengen in wat jullie 
beiden belangrijk vinden. 22
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HOBBY’S
Welke hobby’s heb je  
of wil je gaan  
oppakken?

GEZONDHEID
Hoe is je gezondheid 
en hoe beïnvloedt dit 
mogelijk je pensioen?

ACTIVITEITEN
Welke activiteiten ben 
je van plan om op te 
pakken?

MENSEN
Welke mensen zijn 
belangrijk voor je?

OMGEVING
Hoe ziet je omgeving 
eruit? 

Andere 
onderwerpen

Nu dat je in algemene zin hebt nagedacht over je pensioen, willen we nu dat je specifieker 
nadenkt over een aantal belangrijke onderwerpen. Je ziet hieronder een aantal 
onderwerpen staan die horen bij een fijne pensionering. Noteer onder ieder onderwerp 
wat je moet doen, waar je goed over moet nadenken of wat je nodig hebt om er iets aan te 
doen. Gebruik de gloeilamp om op weg geholpen te worden - deze zijn echt alleen bedoeld 
als voorbeelden. 
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2. Plan je pensioen
Als je je wel eens zorgen maakt over je financiën zodra je eenmaal met pensioen 
bent, dan is het goed om dit hoofdstuk te doorlopen. Dit hoofdstuk gaat in op de 
financiële kant van pensioen. 

We proberen je te laten nadenken over je financiën. Over hoe je ervoor staat en hoeveel  
je nodig hebt. Maar ook over welke keuzes je na moet denken. Een goed beeld over je 
financiën zorgt ervoor dat je bewuste keuzes maakt over het leven dat je straks kunt 
leiden. We beginnen met een vragenlijst waarmee je een indruk krijgt van waar je nu staat 
met je financiën maar ook waar je wat meer aandacht aan kunt besteden.
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Ik weet hoeveel inkomen ik nodig heb na  
pensionering 

MEE 
ONEENS

 
NEUTRAAL

MEE  
EENS

HELEMAAL 
MEE EENS

Kijk vooral naar de  
zaken waar je het 

‘Helemaal mee oneens’ 
of ‘Mee oneens’ bent. Die 

onderwerpen  
vragen om aandacht.

Test
Laten we starten met de test. Het 
is goed om na te gaan hoe goed 
jij voorbereid bent op je pensioen 
en op de financiële kant ervan.  

Deze vragenlijst helpt je bij het 
verkrijgen van inzicht in waar je 
staat en wat je nog moet uitzoeken. 
Als je alle vragen hebt beantwoord, 
kijk dan vooral naar de vragen waar 
je ‘Helemaal mee oneens’ of ‘Mee 
oneens’ hebt beantwoord. 

HELEMAAL 
MEE ONEENS

Ik heb een beeld bij hoe mijn leven eruit ziet na 
pensionering

Ik weet hoe mijn inkomen kan veranderen in de tijd

Ik begrijp wat de risico’s zijn als het gaat om  
mijn pensioeninkomen

Ik weet van welke bronnen ik pensioen krijg 

Ik weet wanneer het pensioen van Avebe en de  
AOW wordt uitbetaald

Ik weet hoeveel pensioen en AOW ik in totaal  
krijg na pensionering
Ik weet hoe hoog het gezinsinkomen is na  
mijn pensionering 
Ik weet wat mijn keuzes zijn in mijn pensioen 

Ik weet wat ik moet doen als ik mijn  
pensioensituatie wil verbeteren
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Waar kun je  
op rekenen?

Onderdeel van een goede pensioenplanning is nagaan of je voldoende inkomen zult 
hebben. Klik op de onderdelen die op jou van toepassing zijn en kom erachter welke 
vragen je zou moeten beantwoorden. 
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Inkomen na 
pensionering
Om inzicht te krijgen in je  
pensioensituatie is het handig
om een aantal stappen te volgen.

Klik op de cijfers om meer
te weten te komen over
die stap. Je klikt het weer weg 
door op de tekst te klikken. 

STAP 2 
Wat worden je 
uitgaven? 

STAP 1 
Heb je na pensionering 
genoeg inkomen om 
van rond te komen? 

STAP 3 
Verzamel je  
inkomstenbronnen 

STAP 4 
Bepaal of je  
inkomsten  
voldoende zijn 

STAP 5 
Wat kun je 
zelf doen om  
je situatie te  
verbeteren? 

Stappenplan
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3. Je keuzes
Als je bijna met pensioen gaat, heb je een aantal keuzemogelijkheden die invloed 
hebben op je pensioen. Zo kun je ervoor kiezen om een deel van je pensioen uit te 
ruilen voor partnerpensioen, maar je hebt bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om  
eerder of gedeeltelijk met pensioen te gaan. Bij Pensioenfonds Avebe heb je de  
volgende opties:  
 
- Eerder of later met pensioen
- In deeltijd met pensioen gaan 
- Een tijdelijk hogere of lagere uitkering 
- Partnerpensioen omruilen voor ouderdomspensioen, of andersom
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Impact op 
pensioen

In de pensioenregeling heb je een aantal keuzes. Klik hieronder op één van de personen 
om te zien wat de financiële gevolgen op het pensioen zijn. 
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4. De Pensioenplanner
Op de website van Pensioenfonds Avebe vind je de Pensioenplanner. Je kunt
hiermee zelf berekeningen met je pensioen maken. Ook zie je hoeveel je hebt
opgebouwd en hoeveel je gaat opbouwen tot je pensioendatum. Als je bijna met
pensioen gaat dan is de Pensioenplanner hét kanaal om te gebruiken.  
 
In dit hoofdstuk leggen we uit hoe je de pensioenplanner kunt gebruiken. 
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Inloggen
Bezoek de website van het  
pensioenfonds en klik in de  
menubalk op ‘Pensioenplanner’.  
Als je al een gebruikersnaam en 
wachtwoord hebt aangemaakt dan 
kun je direct inloggen.  
 
Als je nog geen account hebt dan  
moet je eerst een account  
aanmaken. Dat doe je door te  
klikken op ‘Nog geen account’. Als je 
account is aangemaakt, kun je  
inloggen met je eigen gegevens. 
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Wat vind je hier? 
 
 Welkomstbericht. 
 
 Overzicht van je 
 dienstverbanden bij Avebe.
 
 Overzicht van formulieren   
 die je kunt gebruiken om   
 wijzigingen door te geven. 
 
 Eventuele downloads. 
 
 Een overzicht van de bij het  
 pensioenfonds bekende   
 gegevens 

5.

Deelnemersportaal 
 
In het deelnemersportaal kun je
je gegevens inzien of wijzigen.  
Als er gegevens niet kloppen dan 
kun je contact opnemen met de
pensioenhelpdesk. 

i

Het deelnemers- 
portaal

1.

2.

3.

4.

5.
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De planner
Je klikt in het deelnemersportaal  
op ‘Naar de pensioenplanner’.

1.

2. 3.

4.
5.

6.
7.

Waar vind je wat? 
 
 Hoofdmenu. 

 Keuzemenu: pensioen- 
 gegevens of gemaakte keuzes. 

 Weergave: grafisch of  
 cijfermatig. 

 Pensioengegevens en/of de in 
 de planner gemaakte keuzes. 

 Grafisch en/of cijfermatig  
 overzicht. 

 Bruto/netto en ouderdoms- 
 pensioen en partnerpensioen. 

 In dit menu item zie je de  
 verschillende blokken met de  
 flexibiliseringsmogelijkheden.  
 Ieder blok kan verder  
 opengeklapt worden.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

22
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In de grafiek zie je zowel het 
Avebe pensioen als de AOW.



1. 2.

3.

Eerder met  
pensioen gaan

Waar vind je wat? 
 
 Ga naar het blok  
 ‘Dienstverband,  
 Pensioenmoment, Uitruil van  
 pensioenen’. 

 Kies de gewenste pensioen- 
 leeftijd. 

 Klik op ‘pas toe’.

1.

2.

3.
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Wil je meer weten?
Op de website van Pensioenfonds Avebe vind je een uitgebreide handleiding
van de Pensioenplanner. Gebruik deze handleiding als je zelf bepaalde
berekeningen wilt maken?

Heb je vragen over je keuzes of over de Pensioenplanner? Neem dan contact
op met de pensioenhelpdesk. De pensioenhelpdesk is op werkdagen van  
8.30 uur tot 17.00 uur te bereiken op telefoonnummer 013 - 462 93 00 of
per e-mail via pensioenfondsavebe@achmea.nl. 
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