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| ie de 50 is gepasseerd staat er wat
\ / \ / vaker bij stil: er komt misschien

V V itï,ïffiï:ïïïffi;ïï:ï,"
te regelen. Door ziekte ofdoor andere omstan-
digheden. Om te zorgen dat alles in zo'n situatie
goed en naar je wensen wordt geregeld, ontwik-
kelde NeBeK uit Loon op Zand het Gemoeds-
rustplan. Coert Donders en Rob van der Donk:
"Als je door ziekte of een ongeval niets meer
kan, moetje zaken aan een ander overlaten. Is
er niets geregeld, dan is het de vraag ofalles
gaat zoals je zou willen. Dit overkomt helaas
steeds meer mensen. Logisch, aangezien we ge-
middeld ouder worden en het aantal mensen
met dementie fors toeneemt. Met het Gemoeds-
rustplan hopen we iets aan dit maatschappelijke
probleem te doen.

Met het plan leg je vast wat je wensen zijn
en aan wie je je financiën toevertrouwt. Wie met
het Gemoedsrustplan start, wordt stap voor
stap begeleid bij het invullen ervan. Het invullen
mag ineens, maar dat hoeft niet. Wij zijn ook de
spreekwoordelijke stok achter de deur; we ge-
ven een seintje als het tijd is om een aantal za-
ken aan te vullen of om het plan eens te chec-
ken. Het Gemoedsrustplan is namelijk flexibel,
je kunt altijd zaken aanpassen. En het spreekt
voor zich: ook voor 5O-minners is het plan van
grote waarde. Het voorkomt veel gedoe."

tart vandaag nog met het opzij zetten
van geld, want straks heb je het nodig.
Bijvoorbeeld om eerder te kunnen stop-
pen met werken. Maar hoe zit dat als

'later' al dichtbij is, omdat je vijftig-/zestig-/
zeventig-plus bent? Wat kun of moet je dan nog
doen?

"Als je de vijftig bent gepasseerd, zijn er an-
dere vragen dan wanneer je twintiger of derti-
ger bent", beaamt f eroen Schillemans. "Een fi-
nanciële planning is echter voor iedereen be-
langrijk. Daarvoor is allereerst financieel inzicht
nodig en daar helpen wij mensen bij.'ls je hypo-
theek nog betaalbaar als je stopt met werken?'
is één van de vragen die ik met mensen door-
neem. En ook: 'Wat zijn de mogelijkheden als je
niet zo'n goed pensioen hebt? Kunnen de woon-
lasten bijvoorbeeld omlaag?'. De 50-plus-gene-
ratie heeft het gemiddeld niet slecht, maar er
zijn wel diverse aandachtspunten.

Vaak denken 50- en 60-plussers dat er niet
veel meer mogelijk is, terwijl er in veel situaties
wel degelijk ruimte is om bijvoorbeeld een pen-
sioengat te repareren of te verkleinen. Daarom
is het áltijd zinvol om advies in te winnen. Het is
immers zonde als je weinig te verteren hebt zo-
dra je met pensioen gaat terwijl je je hele leven
hard hebt gewerkt! Financieel inzicht zorgt bo-
vendien voor gemoedsrust: het is goed om te
weten wat je kunt doen. Dus ongeacht je leeftijd:
stel het niet uit, onderneem actie. fe bent van
harte welkom.'
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{RÀ II
Coert Donders (r) en Rob van
der Donk van NeBeK ontwik-
kêlden het Gemoedsrustplan
(zie gemoedsrustplan,nl).
Hêt zorgt er stapsgewijs
voor dat {geld} zaken :ijn ge-

Íegeld voor het geval je han-
delingsonbekwaam wordt.

Jeroen 5chillemans, fina
eel adviseur bij Rabobar
De Langstraat: "8ên goe

financiële planning begi
met íinancieel inzicht: h
staan zaken eÍvoor?"
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