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“Boordevol ideeën terug naar
huis"
Bob de Raadt volgde in oktober 2021 de nieuwe christelijke
pensioencursus van CGMV: de driedaagse Pensioen Aftrap
Dagen. Hij ging als een blij mens terug naar huis, “boordevol
ideeën.”

De Raadt werkt als medisch maatschappelijk werker/methodisch ouderbegeleider en contextueel
hulpverlener in het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Hij werd 12 november 2021 66 jaar
en doet zijn werk met “ontzettend veel plezier”; de reden waarom hij weinig zin heeft om met pensioen te
gaan. Zijn pensioen gaat officieel juni 2022 in, hij is dan 66,7 jaar. “Pensioen komt me te vroeg. Ik kan zoveel
zinvolle dingen aanreiken, het zou jammer zijn als mijn kennis en kunde binnen mijn werkveld niet meer
verteld zou worden”, zegt De Raadt, getrouwd en vader van een tweeling van 31.
In het Nederlands Dagblad las hij over de Pensioen Aftrap Dagen ( kortweg PAD) van CGMV, wat zijn
belangstelling wekte. “Ik heb informatie ingewonnen en kreeg van mijn werkgever toestemming om me in te
schrijven voor de Pensioen Aftrap Dagen.” De Raadt is geen lid van CGMV maar van het CNV, en zou het
volle pond moeten betalen, ware het niet dat de cursus toch betaald kon worden van zijn persoonlijk budget.
Hoe heeft u de sfeer ervaren?
“Prettig, open naar elkaar toe, eerlijk naar elkaar luisterend, interactief en helpend. Het christelijke en
pastorale aspect van de cursus kwam overtuigend uit de verf. Ik wist niet wat ik, als lid van het CNV, moest
verwachten. Bij het CNV kan ik wel advies krijgen over pensioen, maar niet op de manier als van CGMV.”
Wat vond u van het programma?
“Afwisselend, boeiend en evenwichtig, met f ijne en zinvolle gezamenlijke momenten. Er was emotionele
veiligheid binnen de groep. Naast de informatieve onderdelen, was er ruimte voor een wandeling in het bos,
waardoor je makkelijk in gesprek raakte met andere deelnemers. Overigens gebeurde dat ook t ijdens allerlei
creatieve manieren waarop de deelnemers kennismaakten met elkaar en van elkaar konden leren. De locatie
– conferentieoord Zonheuvel in Doorn – leende zich daar uitstekend voor.”
De Raadt kreeg inzicht in het financiële plaatje rond zijn pensioen. “Dat was helpend en nuttig. Waar moet ik
zoeken? Wat moet ik nog navragen?”
Welke nieuwe inzichten bracht de cursus?
“Ik ga naar huis als een blij mens, boordevol met ideeën. De cursus gaf me focus op datgene wat ik graag wil
om daar een verdere uitwerking, verbreding en verdieping aan te geven. Zo wil ik mijn website verder
benutten en uitbouwen. Welke allianties moet ik zoeken als ik straks ‘in bedrijf’ ben? Ik ga aan de slag met
een stappenplan. Kortom, de Pensioen Aftrap Dagen hebben me geholpen beter voorbereid naar de
pensioendatum toe te gaan.”
Wat gaat u doen na uw pensionering?
“Ik blijf aan de slag als deskundige op het gebied van ouders en ouderschap, methodische ouderbegeleiding
& professionele oudercoaching, zingeving & levensbeschouwing, palliatieve zorg, transitie en cursussen en
lezingen ten behoeve van het werkveld van ouders en in de kerkelijke gemeente. In de samenleving is de rol
van vaders onderbelicht, ook op het christelijk erf is op dit punt een leemte. Het is mijn missie om vad ers te
mobiliseren. Het is in deze tijd nodig dat vaders meer body krijgen. Dit vanuit de gedachte: Abba vader.”
Meer info: www.bobderaadt.nl
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