Met het pensioen in
het vizier wilde senior
projectleider André Smits
(61) inzicht in zijn financiële
toekomst. Hij zette in de
Financiële loopbaanplanner
zijn huishoudboekje op een
rijtje en vergeleek verschillende scenario’s.
Smits: “Het is een
fijn gevoel om te weten
dat het goed zit.”

ANDRÉ SMITS (WATERSCHAP DE DOMMEL) ZEKERDER OVER ZIJN BESLISSING

‘FIJN OM TE WETEN DAT HET GOED ZIT’
Al 38 jaar werkt André Smits met plezier
bij Waterschap De Dommel. Hij begon
er als technisch tekenaar en werkt nu als
senior projectleider bij de energiefabriek in
Tilburg. Smits: “Bij het waterschap ben ik
bij projecten vanaf de tekentafel tot het eind
bij het proces betrokken. Dat vind ik mooi
in het werk.”
Toch komt voor hem het pensioen in zicht.
Niet op 63 of 65 jaar, zoals Smits voor enkele jaren nog dacht, maar op 67 jaar en drie
maanden. Een bericht van personeelszaken
over de gratis Financiële loopbaanplanner
vond Smits daarom interessant. Smits: “Ik
had nog niet echt een financieel plan voor
de toekomst. Daarom wilde ik wel eens
weten hoe wij het straks met mijn pensioen
gaan doen. Het was bovendien gratis. Dat
sprak ook aan.”

SCENARIO’S

Op een regionale bijeenkomst kreeg Smits
kort uitleg over het online instrument.

Ontwikkelen in je werk, zo doe je dat!

“Maar het wijst zich eigenlijk allemaal
vanzelf”, zegt hij. “Het is een heel duidelijk
instrument. Je vult je financiële gegevens in,
zoals vermogen, pensioenopbouw en vaste
uitgaven en dan zie je aan een groen of rood
‘stoplicht’ eenvoudig of inkomsten en uitgaven nu en in de toekomst in evenwicht zijn.”
De mogelijkheid om verschillende scenario’s
in te voeren, vindt hij een groot voordeel van
het systeem. Smits: “Je kunt allerlei situaties nabootsen die gevolgen hebben voor je
financiële situatie, zoals arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, het overlijden van een
partner of toekomstige studiekosten van
kinderen. Je kunt zelf aan de knoppen draaien en kijken wat er financieel gebeurt.”

OVERWOGEN BESLISSING

Het gezamenlijke financiële plaatje besprak
Smits met een onafhankelijke online adviseur die verbonden is aan het instrument.
“Het is een heel fijn gevoel om te weten dat
het goed zit”, zegt hij. “Door het inzicht in
onze financiën kunnen we meer overwogen
een beslissing nemen. We gaan onze beide
levensloopregelingen inzetten om toch iets
eerder te kunnen stoppen met werken. Ik
kan daardoor toch met 65 jaar met ‘pensioen’ en mijn vrouw heeft de mogelijkheid
om met 58 jaar andere dingen te gaan doen.
Ik wil vaker gaan fietsen met mijn fietsclubje de Pedaleur en vrijwilligerswerk gaan
doen. Maar dat laatste gaat sneller dan verwacht. Ik ben vorig jaar al gevraagd om in
Oirschot de collecte voor het Reumafonds
te organiseren.”

Smits verwerkte in het overzicht ook het
inkomen van zijn vrouw. Zij werkt min
of meer toevallig ook bij Waterschap De
Dommel. Smits: “We hebben elkaar inderdaad hier bij het waterschap ontmoet.”
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