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Gastcolumn

V
eel mensen gaan nog liever naar 

de tandarts dan dat ze naar hun 

pensioen kijken. Bij mij is het net 

andersom. Pas sinds een paar 

jaar hoor, moet ik u bekennen. Ik ben nu 33 

jaar en tot mijn 29ste ging ik altijd keurig twee 

keer per jaar voor controle op bezoek bij 

tandarts Naaijkens. Ik hoop dat ik nog in zijn 

bestand zit. Naast wat tandsteen was er mee-

stal weinig aan de hand en stond ik binnen 

vijf minuten weer buiten. Daarna kwam de 

klad er wat in. En waarschijnlijk nu ook een 

gaatje. Elke keer denk ik: morgen ga ik bellen 

voor een afspraak. Maar ik doe het niet. Ik 

wil graag gezond blijven, maar sporten doe ik 

morgen wel. Nu geen tijd, geen zin. Ook de 

pizza heeft het vandaag gewonnen van de 

maaltijdsalade. Is dat herkenbaar? 

U wilt graag een goed verzorgde oude dag, 

maar u heeft geen zin daar nu tijd – en wel-

licht geld – in te steken. U wilt als salarispro-

fessional uw collega’s graag meer vertellen 

over (de mogelijkheden van) de pensioenre-

geling in het bedrijf, maar het kost best wat 

tijd om daar nu in te duiken. Het is makkelij-

ker om dicht bij de werkzaamheden en on-

derwerpen te blijven die u al goed beheerst. 

In de gedragseconomie spreekt men dan over 

de ‘doener’ (korte termijn) die het wint van 

de ‘planner’ (lange termijn). Te weinig wils-

kracht en zelfdiscipline zijn daar vaak de 

oorzaak van. Maar er is iets tegen te doen. 

Collega Henriëtte Prast (hoogleraar persoon-

lijke fi nanciële planning) is fan van het me-

chanisme van zelfbinding, dat moet bescher-

men tegen eigen zwaktes. Daar zijn allerlei 

varianten van, bijvoorbeeld op een sterk 

moment een contract tekenen dat helpt om 

op zwakke momenten niet voor een bepaalde 

verleiding te bezwijken. Zeker als er dan een 

boete staat op het niet-nakomen van het 

contract, denkt u wel twee keer na voordat u 

het openbreekt. Ik kies hier in dit experiment 

in SalarisMagazine voor een iets lichtere 

variant, maar heb goede hoop op een succes-

volle afl oop. 

‘Ik beloof u dat ik bij het verschijnen van deze 

column een afspraak heb gemaakt bij mijn 

tandarts. Zo niet, dan zal ik ieder redactielid van 

SalarisMagazine persoonlijk mijn excuses aan-

bieden voor het niet nakomen van deze belofte’

Wat gaat u doen? 

1. Uw pensioenregeling grondig onder de 

loep nemen? Tip: begin met wat meer alge-

mene brochures, die vaak te vinden zijn 

op de website van uw pensioenuitvoerder. 

Probeer dan eens te kijken wat er bijvoor-

beeld in het pensioenreglement staat over 

de mogelijkheid tot vervroegen/uitstellen 

van het pensioen of deeltijdpensioen.

2. Breder inlezen in de pensioenmaterie? 

Naast de pensioenopbouw via de werkge-

ver is er in Nederland ook nog een staats-

pensioen (AOW) en zijn er verschillende 

mogelijkheden om zelf – al dan niet met 

belastingvoordeel – te sparen voor later. Ik 

vind de website www.wijzeringeldzaken.nl 

(met een aparte pagina voor pensioen) een 

praktisch vertrekpunt.

3. Eindelijk eens inloggen op www.mijnpen-

sioenoverzicht.nl (met DigiD)? Daar krijgt 

u met een muisklik een helder persoonlijk 

overzicht van al uw AOW- en pensioenaan-

spraken. Een prima website ook om colle-

ga’s op te wijzen om te checken hoe ze er-

voor staan!

4. De in januari verschenen wetgeving rond 

het fi scale Pensioenakkoord bestuderen? 

Of toch iets anders leuks met pensioen?  

Wat u ook kiest, probeer er een passend zelf-

bindingsmechanisme bij te vinden. Dat kan een 

formele afspraak zijn bij uw functioneringsge-

sprek, maar ook een informelere afspraak met 

een collega. Koppel er ook een concrete actie 

aan (bij niet-nakomen), want praatjes 

vullen geen pensioengaatjes!
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In SalarisMagazine gaat een bekende specialist in op diens vak. Deze maand: Michael Visser.
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