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Het CBS meldde onlangs dat steeds meer ouderen na het bereiken van de pensioenleeftijd aan het 

werk blijven. Zo ook de 70-jarige Wim de Bie. Hij is nog vier ochtenden per week te vinden bij 

Kwekerij PandA in Honselersdijk. Het werken houdt de Westlander volgens eigen zeggen fit. Zijn 

werkgever is blij met de kennis en ervaring die hij inbrengt. 

‘IK GA DOOR ZOLANG
MIJN GEZONDHEID HET TOELAAT’

W                                                            im de Bie werkt bijna twintig 
jaar bij Kwekerij PandA. 
Aanvankelijk in de aubergines, 

maar sinds enkele jaren in de strelitzia’s. 
‘Ik doe dit werk met hart en ziel’, vertelt 
De Bie. ‘De strelitziateelt is een prettige 
teelt om in te werken: je kunt de bloemen 
op armhoogte oogsten en hoeft niet met 
zware kratten te sjouwen. Dat is in de 
groenteteelt wel anders.’

Toen De Bie op zijn 65ste de mogelijkheid 
had om met pensioen te gaan, piekerde 
hij hier dan ook niet over. ‘De hele dag 
thuiszitten is niets voor mij. Ik vind het 
werk leuk en heb ook fijne collega’s. En de 
omgang met jongeren houdt mij ook jong. 
Daarnaast blijf ik op deze manier goed 

bij, bijvoorbeeld als het gaat om digitale 
ontwikkelingen.’

De 65-plusser doet volgens eigen zeggen 
‘niets bijzonders’ om fit en vitaal te blijven. 
‘Ik sta iedere dag om zeven uur op, zelfs 
wanneer ik vrij ben. En ik ben ervan 
overtuigd dat het feit dat ik bezig blijf 
ertoe bijdraagt dat ik me nog steeds zo 
goed voel. Daarom ga ik door zolang mijn 
gezondheid het toelaat.’

Meerwaarde
Aad van der Knaap, die samen met zijn 
broer Paul aan het roer staat van Kwekerij 
PandA, is blij dat Wim nog steeds wil 
blijven werken. ‘Oudere werknemers zijn 
meer betrokken bij het bedrijf; ze hebben 

een andere mentaliteit. Ze zijn bijvoorbeeld 
vaak al een half uur eerder aanwezig dan 
nodig is. En als je hen iets laat doen, weet 
je zeker dat het goed gebeurt. Vandaar dat 
we, naast Wim, nog een andere 70-jarige 
werknemer hebben. En onlangs ging een 
werknemer op zijn 73ste met pensioen.’

De ondernemer benadrukt dat hij wel in de 
gaten houdt dat de oudere werknemers 
geen té zware werkzaamheden op zich 
nemen. ‘We laten ze niet meer op grote 
hoogte werken of met zware emmers 
sjouwen. Wanneer u zich daar bewust van 
bent, hebben werknemers op leeftijd een 
grote meerwaarde voor uw bedrijf.’ ■   

Wil uw werknemer blijven werken 
na zijn pensioendatum? Maar 
misschien geen hele dagen? Dat 
kan. Hij kan gedeeltelijk met 
pensioen gaan. Over de uren die hij 
blijft werken bouwt hij pensioen 
op, tot uiterlijk vijf jaar na zijn 
AOW-leeftijd. Die berekent hij 
op www.svb.nl/aowleeftijd. Is uw 
werknemer nieuwsgierig hoe hoog 
het pensioen is als hij gedeeltelijk 
of later met pensioen gaat? 
Dat is te zien in de pensioen-
planner die te vinden is op 
www.bplpensioen.nl/login.

Wim de Bie (70) houdt van zijn werk in de strelitzia’s
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