


Het Geschenk

In de afgelopen eeuw kregen we een 
levensfase cadeau. 

We worden ouder en blijven bovendien 
langer gezond.

Hierdoor hebben velen van ons na hun 
pensionering nog een flink aantal jaren voor 
zich die zij naar eigen wens kunnen besteden.



Het Geschenk

Mensen zijn vaak nog relatief gezond 
en vitaal en ze kunnen, willen en 
doen nog van alles.

Deze nog steeds langer wordende 
periode tussen het werkende leven 
en de periode van gevorderde 
ouderdom en kwetsbaarheid vormt 
de derde levensfase.



Het Geschenk

In deze levensfase is er voor de meeste 
mensen geen noodzaak meer om een 
inkomen te vergaren. 

Er is meer tijd voor vrienden en familie, 
hobby’s, reizen en culturele activiteiten. 

Er ontstaat ook ruimte om op een nieuwe 
manier bij te dragen aan de samenleving. 
Bijvoorbeeld als vrijwilliger of mantelzorger.



De derde 
Levensfase

•De derde levensfase is niet alleen een 
geschenk. Het is ook een periode van 
verlieservaringen.

•In de derde levensfase leveren veel 
mensen na hun pensionering een grote 
bijdrage aan de maatschappij.

•Steeds meer mensen werken door na het 
bereiken van de AOW-leeftijd



Steeds meer 65-plussers blijven werken





De derde 
levensfase, 
een geschenk.

•Komende decennia stijgt het aantal mensen in 9 de derde levensfase 
van 2,4 miljoen (2018) naar 3,2 miljoen in 2040.

•Het vormen en in stand houden van hun sociale netwerk bijvoorbeeld 
kan eenzaamheid voorkomen. 

•Tijdig verhuizen naar passende woonruimte kan bijdragen aan 
voldoende goede zorg en ondersteuning wanneer dat nodig wordt.

•Grootouders die op kleinkinderen passen, ontlasten de kinderen in het 
spitsuur van hun leven.

• Mensen in de derde levensfase die verhuizen naar een kleinere woning 
laten een eengezinswoning achter. 

•Vrijwilligers in verpleeghuizen zijn een belangrijke aanvulling op 
overbelaste beroepskrachten. 

•De derde levensfase is dus óók een geschenk voor de samenleving.



De RVS vond drie 
waarden,
die voor alle 
mensen in de 
derde levensfase 
in meer of 
mindere mate 
belangrijk zijn. 

Drie gemeenschappelijke waarden voor de 
huidige generaties pensioengerechtigden:

- autonomie: zelf richting geven aan 
bestaan

- verbondenheid: betekenis en contact met 
anderen

- zingeving: van betekenis zijn voor 
anderen en de samenleving.



•Vanwege de toenemende omvang van de groep mensen 
in de derde levensfase en hun (potentiële) bijdrage aan 
de samenleving vindt de Raad (RVS) het nodig dat deze 
levensfase niet langer vooral gezien wordt als een 
individuele zaak. 

•De derde levensfase is ook een gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid.





Algemeen 
advies RVS:

Het is nodig dat beleidsmakers, werkgevers, 
aanbieders van zorg en welzijn, de media, en 
het bedrijfsleven:

• op een andere manier naar jonge ouderen 
gaan kijken.



Persoonlijk 
advies RVS:

Goede derde levensfase vraagt om actief bewustzijn 
en planning van jonge ouderen zelf. 

Als mensen zich al voorbereiden, dan heeft die 
voorbereiding voornamelijk betrekking op hun 
financiële situatie. 

De RVS benadrukt dat het juist ook loont om andere 
levensdomeinen(eigen wensen, talenten en behoeften) bij de 
voorbereiding te betrekken. 

Tijdige voorbereiding helpt om de scheidslijn te 
verkleinen tussen vitaal en onafhankelijk bestaan en 
de tijd waarin afhankelijkheid en kwetsbaarheid 
toenemen.



van

POP naar PUP
=

Persoonlijk

Uitloop

Plan

Een goede derde levensfase vraagt om een actieve 
benadering. 

Laat pensioen je niet overkomen, maar ga een PUP 
opstellen. 

Denk hierbij aan:

Financiën (AOW, opgebouwd pensioen, huis, spaargeld, etc) 

Privé (partner, kinderen, sociale omgeving/netwerk, vrienden, etc.)

Werk (collega’s, overdracht, afbouwen, deeltijd, generatiepact, afscheid)



Opdracht:

In break-out groepen:

•Wat is jullie beste tip?

•Welke vraag heb je?



Bereid je 
goed voor:

Een website en een boek die hierbij kunnen helpen:

• Jonge Ouderen: hét antwoord op vergrijzing
• www.jongeouderen.nl

• Boek: Wie prettig oud wil worden begint op tijd.

Een boek met veel praktische informatie.

https://jongeouderen.nl/
http://www.jongeouderen.nl/


Succes!

Tom Roetert AVS


