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Nederlandstalige samenvatting
 

(Summary in Dutch) 

 

 

Pensionering in transitie, Nederlandse gepensioneerden in een veranderende  

sociale context 

 

De pensioentransitie is een belangrijke transitie in de levensloop, die invloed heeft op 

veel aspecten van iemands leven. Kort gezegd markeert de pensioentransitie het einde 

van een levensfase waarin betaalde arbeid een rol heeft en het begin van de vroege 

ouderdom, ook wel derde levensfase genoemd. Pensionering brengt verandering in onder 

andere dagelijkse routines, inkomsten en uitgaven, activiteiten en sociale relaties. 

Afhankelijk van de omstandigheden kan de pensionering ervaren worden als een 

stressvolle transitie, het begin van de ouderdom met gebreken en beperkingen, of juist 

als een opluchting of het opengaan van een nieuwe wereld met nieuwe mogelijkheden. 

 

Dit proefschrift richt zich op de veranderende sociale context waarin deze transitie zich 

afspeelt in Nederland. Gedurende de laatste twee decennia hebben zowel demografische, 

politieke als sociaal-economische ontwikkelingen de pensioentransitie beïnvloed. 

Belangrijk zijn een reeks van maatregelen die vroeger stoppen met werken aanmoedigde 

in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw. Veel oudere werknemers stopten in 

die periode lang voordat ze de pensioengerechtigde leeftijd (in de meeste beroepen 65 

jaar) bereikten. Door de vergrijzing werd de situatie van het massaal vervroegd uittreden 

echter onhoudbaar. vanaf halverwege de jaren negentig  werden de maatregelen 

geleidelijk afgebouwd. Sindsdien is de gemiddelde leeftijd waarop men stopt met 

werken gestaag omhoog gegaan. In dezelfde decennia is het economische klimaat 

veranderd: na een lange periode van groei is er sprake van stagnatie en uiteindelijk ook 

krimp. Deze ontwikkeling is van invloed op de financiële kant van de pensionering en 

beïnvloedt onder meer het moment waarop men stopt met werken. In het oog springt ook 

de toegenomen arbeidsparticipatie van vrouwen, hoewel hun aandeel nog gering is 

blijven zij steeds vaker tot het pensioen doorwerken. Tegelijkertijd is de kijk op 

gepensioneerden in de samenleving veranderd. Lag de nadruk in de jaren tachtig en 

negentig op de ‘welverdiende rust’, nu worden gepensioneerden meer gezien als een last 

voor de samenleving en wordt steeds meer verwacht dat zij ook een bijdrage leveren in 

de vorm van bijvoorbeeld mantelzorg of vrijwilligerswerk. Tot slot mag niet onvermeld 

blijven dat de mannen en vrouwen die gedurende de afgelopen twee decennia met 

pensioen zijn gegaan tot verschillende geboortecohorten behoren. De periode van 

geboorte is van invloed op de levensloop: op de normen en waarden waarmee men 

opgroeit en de mogelijkheden die men krijgt, bijvoorbeeld voor scholing, op de 
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arbeidsmarkt en met betrekking tot het vergaren van hulpbronnen. Over de mate waarin 

de genoemde ontwikkelingen de ervaringen van mannen en vrouwen rond hun 

pensionering beïnvloeden, was tot nog toe heel weinig bekend. 

 

Het doel van het onderzoek waarvan dit proefschrift het resultaat is, is meer inzicht te 

krijgen in de gevolgen van de pensioentransitie voor de gepensioneerde door bestudering 

van de transitie in de veranderende sociale context van de afgelopen twee decennia. De 

onderzoeksvraag die hierbij centraal staat luidt: Hoe wordt het sociale leven van 

Nederlandse mannen en vrouwen beïnvloed door de pensioentransitie en in welke mate 

heeft een veranderende sociale context de ervaringen van gepensioneerden beïnvloed? 

Het onderzoek richt zich op verschillende aspecten van het sociale leven die door de 

pensioentransitie worden beïnvloed en die een effect hebben op de vormgeving van de 

levensfase na de pensionering. Daarbij worden in tegenstelling tot de meeste eerdere 

studies niet alleen de ervaringen van mannen onderzocht, maar ook die van vrouwen. 

 

Theoretische overwegingen 

Er bestaan diverse theoretische perspectieven die een bijdrage leveren aan het begrijpen 

van de invloed van de pensioentransitie op het sociale leven. Belangrijk zijn de 

roltheorie, de disengagement theorie,  activity- en continuity theorie en het life course 

perspectief. Deze theoretische perspectieven zijn sterk gekleurd door de historische 

periode waarin ze ontwikkeld zijn. Hierdoor vormen ze niet altijd een accuraat middel 

om voorspellingen te doen over de invloed van de pensioentransitie op het sociale leven 

als de context sterk verandert. Daarnaast geven de perspectieven beperkt 

aanknopingspunten voor het formuleren van specifieke, te testen, hypothesen. Toch 

geven ze wel enig inzicht in de invloed die de maatschappelijke context kan hebben op 

pensioenervaringen. In de samenleving is het beeld van pensionering en de levensfase 

daarna behoorlijk veranderd. Lag de nadruk halverwege de 19de eeuw vooral op verlies 

en loslaten, nu wordt meer de nadruk gelegd op de mogelijkheid en noodzaak voor het 

ontwikkelen van nieuwe activiteiten. Sociale structuren en organisaties zijn minder 

bepalend geworden, mensen laten zich minder leiden door normen en waarden. In plaats 

daarvan ligt de nadruk meer op de autonomie van het individu en de keuzes die men 

heeft bij het vormgeven van het dagelijks leven. Tegelijkertijd ligt de 

verantwoordelijkheid voor het omgaan met keuzes en consequenties rondom de 

pensionering ook meer bij het individu. Aan de ene kant lijken deze ontwikkelingen te 

leiden tot meer diverse (en daardoor moeilijker voorspelbare) uitkomsten van de invloed 

van de pensioentransitie op het leven. Aan de andere kant leidt de toegenomen 

autonomie en verantwoordelijkheid ertoe dat hulpbronnen, zoals financiële, sociale 

(bijvoorbeeld in de vorm van een partner en een netwerk) en psychologische (zoals 

bijvoorbeeld een gevoel van controle of eigenwaarde) belangrijker worden om een goed 

leven na de pensionering te realiseren.  

 

Het merendeel van het onderzoek naar de pensioentransitie is gericht op de ervaringen 

van mannen. De gevolgen van de pensionering voor vrouwen en de invloed van de 
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beschreven ontwikkelingen op de ervaringen van opeenvolgende cohorten van 

gepensioneerde vrouwen zijn daardoor moeilijk te voorspellen. Verschillen in 

levenslopen tussen vrouwen en mannen leiden tot verschillen in de accumulatie van 

hulpbronnen. Deze verschillen leiden tot genderverschillen in ervaringen rond de 

pensioentransitie. Echter, deze verschillen zijn mogelijk kleiner geworden omdat onder 

andere het opleidingsniveau en de arbeidsparticipatie onder vrouwen zijn toegenomen. 

 

Vier empirische studies 

Dit proefschrift draagt bij aan de kennis over de pensioentransitie en de levensfase na 

pensionering. De focus ligt op: a) een beschrijving van veranderingen in de 

pensioentransitie die zich de afgelopen twee decennia hebben voorgedaan, b) onderzoek 

naar trends in het leven na pensionering over een periode van 17 jaar of langer, c) 

onderzoek gericht op de pensionering van vrouwen en d) een brede visie op de invloed 

van de pensioentransitie op hulpbronnen, activiteiten en welbevinden. Deze aspecten 

behandel ik, in verschillende samenstellingen, in vier empirische studies, verdeeld over 

vier hoofdstukken.  

 

Het voortzetten van werkgebonden relaties na de pensionering 

In hoofdstuk 2 staat de invloed van de pensioentransitie op het voorzetten van 

werkgebonden persoonlijke relaties centraal. Werkgebonden persoonlijke relaties zijn 

die relaties die ontstaan in de werkcontext, zoals met collega's of opdrachtgevers, die 

belangrijk worden gevonden en waar men op regelmatige basis contact mee heeft. De 

werkomgeving is steeds belangrijker voor persoonlijke contact en steun. Als gevolg van 

de individualisering, het wegvallen van traditionele verbanden en structuren zoals de 

kerk, de buurt en lokale organisaties ervaren mensen steeds meer vrijheid in het aangaan 

van persoonlijke relaties. Daarom veronderstel ik dat het voorzetten van werkgebonden 

persoonlijke relaties na de pensioentransitie vaker voorkomt bij een recenter cohort 

gepensioneerden dan bij een cohort dat halverwege de jaren 1990 gepensioneerd is. 

 

Om deze verwachtingen te toetsen is gebruik gemaakt van gegevens van de Longitudinal 

Aging Study Amsterdam (LASA). Een cohort mannen en vrouwen geboren tussen 1928 

en 1937 dat gepensioneerd is rond 1994 is vergeleken met een cohort vrouwen en 

mannen geboren tussen 1938 en 1947 en gepensioneerd rond 2004. Ik schat dat 42% van 

degenen die rond 1994 pensioneerden werkgebonden persoonlijke relaties in het netwerk 

hebben en dat dit toeneemt tot 61% van degenen die rond 2004 pensioneerden. 

Werkgebonden relaties zijn vaker aanwezig in het netwerk omdat men deze contacten 

vaker voortzet of zelfs voor het eerst identificeert in het netwerk nadat men 

gepensioneerd is. Een hoger opleidingsniveau vergroot de kans dat een werkgebonden 

relatie deel uitmaakt van het persoonlijk netwerk na pensionering, evenals het hebben 

van een groot netwerk. Er is geen verschil gevonden tussen mannen en vrouwen wat 
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betreft veranderingen in het aandeel werkgebonden relaties in het persoonlijk netwerk na 

pensionering.  

 

De bevinding over een toename in werkgebonden relaties kan noch worden 

toegeschreven aan veranderende werk- en pensioneringskenmerken, welke het gevolg 

kunnen zijn van beleidsveranderingen, noch aan het toegenomen opleidingsniveau. Het 

resultaat is een indicatie dat de betekenis van werkgebonden relaties aan het veranderen 

is. Omdat de context van het werk wegvalt bij de pensionering, zijn werkgebonden 

relaties in het netwerk ná pensionering een typisch voorbeeld van persoonlijke relaties 

die gebaseerd zijn op voorkeur en keuze. Zowel vrouwen als mannen hebben 

geprofiteerd van de toegenomen vrijheid om persoonlijke relaties vorm te geven: meer 

dan voorheen behouden gepensioneerden tenminste één werkgebonden relatie in het 

persoonlijk netwerk. In dit opzicht lijkt de pensioentransitie niet meer zo'n grote breuk 

als ongeveer twintig jaar geleden: pensioneren leidt niet meer vanzelfsprekend tot een 

verlies van werkgebonden relaties en de specifieke steun die deze contacten met zich 

meebrengt. 

 

Veranderingen in financiële tevredenheid na de pensionering 

Hoofdstuk 3 behandelt de tevredenheid met de financiële situatie rond de pensionering. 

In de afgelopen twee decennia zijn de mogelijkheden om met gunstige financiële 

regelingen vervroegd te stoppen met werken behoorlijk ingeperkt, daarnaast is ook het 

economische klimaat minder gunstig geworden, waardoor financiële onzekerheid is 

toegenomen. In deze studie is onderzocht of deze ontwikkelingen van invloed zijn op de 

financiële tevredenheid van gepensioneerden.  

 

De resultaten op basis van de data van de LASA-studie laten zien dat vrouwen en 

mannen die pensioneerden rond 1994 en rond 2004 in grote mate tevreden zijn met de 

levensstandaard die ze bereiken met het inkomen na pensionering. Opvallend genoeg is 

het wel minder waarschijnlijk dat degenen die pensioneerden tevredener zijn met hun 

financiële situatie dan cohortgenoten die doorwerkten (OR = 0.49). Bovendien is het 

minder waarschijnlijk dat mensen in het recentere cohort tevreden zijn dan mensen uit 

het cohort van mensen dat pensioneerde rond 1994 (OR = 0.43). Inkomen is een 

belangrijke voorwaarde voor financiële tevredenheid. Degenen met een hoger inkomen 

hebben een grotere kans op financiële tevredenheid dan degene met een laag inkomen en 

deze associatie is sterker onder degenen die stopten met werken dan onder degenen die 

doorwerkten. Mannen en vrouwen hebben een even grote kans op financiële 

tevredenheid, zowel in het eerdere als is het latere cohort. 

 

De afgenomen waarschijnlijkheid op financiële tevredenheid is niet toe te schrijven aan 

cohortverschillen in financiële tevredenheid voor de pensionering, inkomen, gezondheid, 

arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Mogelijk zijn hulpbronnen die niet in deze 

studie zijn onderzocht gerelateerd aan de kleinere kans op financiële tevredenheid onder 

recenter gepensioneerden. Het is ook mogelijk dat zij hun situatie minder gunstig 
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beoordelen omdat hooggespannen verwachtingen, gerelateerd aan de mogelijkheden met 

betrekking tot vervroegd uittreden in de jaren 1990, niet bewaarheid worden. De realiteit 

van economische stagnatie en daling in combinatie met soberder pensioenregelingen en 

een afname van het vertrouwen erin, hebben wellicht geleid tot een gevoel van 

onzekerheid of onrecht (bijvoorbeeld als tijdens het werkzame leven wel premies betaald 

zijn voor vervroegde uittreding, maar men er zelf geen gebruik meer van kan maken). 

Dit heeft een negatieve invloed op de financiële tevredenheid. 

 

De trend in sportparticipatie onder gepensioneerden tussen 1983 en 2007 

Trends in sportparticipatie staan centraal in hoofdstuk 4. Sportparticipatie is een van de 

activiteiten die belangrijk zijn voor de gezondheid en sociale interactie van 

gepensioneerden. Factoren die sportparticipatie bevorderen zijn in de afgelopen decennia 

veranderd. Door het toegenomen opleidingsniveau, een toename van het aantal mensen 

met zittende, niet fysiek belastende, beroepen en een afname van fysieke beperkingen 

onder jonge ouderen, veronderstel ik dat sportparticipatie onder gepensioneerden is 

toegenomen. 

 

Voor deze studie heb ik gebruik gemaakt van gegevens van gepensioneerde vrouwen en 

mannen in de leeftijd van 58 tot 67 jaar verzameld tijdens zeven metingen van het 

Aanvullend Voorzieningengebruik Onderzoek (AVO). Deze gegevens zijn verzameld 

tussen 1983 en 2007. De resultaten tonen aan dat sportparticipatie, dat wil zeggen 

deelname aan een sportactiviteit voor ten minste twaalf weken per jaar, onder 

gepensioneerden is toegenomen. Ik schat dat van de gepensioneerden in 1983 27% sport; 

in 2007 is dat 54%. Ook lidmaatschap neemt toe: van 6% in 1983 naar 22% in 2007. De 

deelname aan competitie laat geen duidelijke veranderingen over de tijd zien. De 

waarschijnlijkheid dat vrouwen sporten en lid zijn van een sportclub is even groot als die 

voor mannen. Wel nemen mannen meer dan vrouwen deel aan sportcompetities.  

 

De trend in sportparticipatie onder gepensioneerden is deels te verklaren uit het 

toegenomen opleidingsniveau, een afname van het aantal mensen met een 

arbeidsverleden in fysiek zware beroepen en een afname van fysieke beperkingen onder 

jonge ouderen. Sportbeoefening onder gepensioneerden met een laag opleidingsniveau, 

een voormalig fysiek zwaar beroep of fysieke beperkingen is minder waarschijnlijk dan 

sportbeoefening onder gepensioneerden met een hoog opleidingsniveau, een voormalig 

zittend beroep, zonder fysieke beperkingen. De toegenomen sportparticipatie kan niet 

volledig worden toegeschreven aan deze ontwikkelingen. De kans dat gepensioneerden 

deelnemen aan sportactiviteiten is ook toegenomen onder degenen met een laag 

opleidingsniveau, een voormalig fysiek zwaar beroep en onder degenen met fysieke 

beperkingen. Niet alleen is het algemeen besef van het belang van bewegen toegenomen, 

het deelnemen aan sportactiviteiten is ook steeds meer een sociale norm geworden. Deze 

studie laat zien dat opeenvolgende cohorten gepensioneerden steeds actiever worden, 

een trend die ook op het gebied van vrijwilligerswerk, betrokkenheid bij vriendschap en 
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diverse vrijetijdsactiviteiten zichtbaar is. Daarbij lijkt het erop dat cohorten van vrouwen 

en mannen op eenzelfde wijze beïnvloed worden om meer te sporten. 

 

Trends in welbevinden onder gepensioneerden 

In hoofdstuk 5 staat het welbevinden van opeenvolgende cohorten gepensioneerden 

centraal. De positie van gepensioneerden in de samenleving is gedurende de afgelopen 

twee decennia veranderd. Werd de pensionering en de levensfase die erop volgt in de 

jaren 1980 en begin jaren 1990 gekarakteriseerd door keuzevrijheid en voorspoed 

(bijvoorbeeld weinig (zorg)verplichtingen en grote financiële zekerheid), na de 

eeuwwisseling zijn de pensioentransitie en de levensfase daarna onder druk komen te 

staan. Er is sprake van toegenomen onzekerheid over het moment van pensioneren en de 

financiële zekerheid is afgenomen. Tegelijkertijd dragen gepensioneerden, net als 

anderen in de hedendaagse samenleving, meer verantwoordelijk voor de keuzes die de 

loop van het leven bepalen. Voor een succesvolle pensioentransitie en de levensfase 

daarna is het daarom essentieel dat gepensioneerden hulpbronnen kunnen aanwenden om 

een hoog welbevinden te bereiken. In deze studie veronderstel ik dat veranderingen en 

verschillen in de beschikbaarheid van (onder andere psychologische en sociale) 

hulpbronnen een verklaring bieden voor veranderingen in welbevinden over de tijd en 

voor verschillen in welbevinden tussen mannen en vrouwen. 

 

Om deze veronderstelling te toetsen is gebruik gemaakt van data van LASA. Voor deze 

studie zijn gegevens van gepensioneerde vrouwen en mannen in de leeftijd van 58 tot 67 

jaar geselecteerd. De resultaten van de ordinale regressieanalyse laten zien dat in 1992 

het welbevinden van gepensioneerde vrouwen lager was dan dat van gepensioneerde 

mannen. Echter, gedurende de onderzoeksperiode van 17 jaar is de waarschijnlijkheid 

dat mannen de hoogste score op welbevinden behalen gedaald. Lag de voorspelde kans 

in 1992 nog op .36, in 2009 was die gedaald naar .20. Onder vrouwen is geen 

verandering in welbevinden waargenomen, waardoor vrouwen en mannen in 2009 

ongeveer een gelijke kans hebben om een hoog welbevinden te behalen. In tegenstelling 

tot de verwachtingen zijn deze resultaten niet toe te schrijven aan de beschikbaarheid 

van hulpbronnen. Hulpbronnen zijn wel belangrijk voor het bereiken van een hoog 

welbevinden. Zo is het waarschijnlijker dat gepensioneerden die het gevoel hebben 

controle te hebben over hun leven en gepensioneerden met een partner een hoger 

welbevinden rapporteren dan gepensioneerden die deze hulpbronnen moeten ontberen. 

Maar genderverschillen en veranderingen in welbevinden hangen niet samen met 

verandering in de beschikbaarheid van deze hulpbronnen of met verschillen in 

beschikbaarheid voor mannen en vrouwen. 

 

Mogelijk hangt het realiseren van welbevinden samen met aspecten van een 

veranderende sociale context die niet gerelateerd zijn aan de onderzochte hulpbronnen. 

In deze studie is de invloed van normen, waarden en verwachtingen ten aanzien van het 

leven na de pensionering buiten beschouwing gebleven. Dit kunnen echter aspecten zijn 

die veranderingen in welbevinden verklaren. Immers, in een sterk veranderende sociale 
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context neemt de kans dat verwachtingen en realiteit uiteen gaan lopen toe, wat invloed 

heeft op het welbevinden. Wanneer men, bijvoorbeeld,  verwacht een ‘Zwitserleven’ te 

gaan leiden na pensionering kan de werkelijkheid tegenvallen als men langer moet 

doorwerken, de financiële situatie minder gunstig is dan gedacht of de gezondheid een 

belemmerende factor wordt in het dagelijks leven. Het lijkt erop dat de ontwikkelingen 

rond de veranderende context van de pensioentransitie de ervaringen van mannen sterker 

beïnvloed hebben dan die van vrouwen. Mannen hebben meer dan vrouwen geprofiteerd 

van de mogelijkheden die de ruime pensioenregelingen in de jaren 1980 en begin jaren 

1990 boden. Daardoor zijn mannen meer dan vrouwen geconfronteerd met de realiteit 

van afnemende mogelijkheden om het leven na de pensionering zo vorm te geven als 

men zich dat wenste, hetgeen een daling van het welbevinden laat zien. 

 

Pensionering: een transitie in transitie 

Dit proefschrift betoogt dat ervaringen in verschillende domeinen rondom de 

pensioentransitie in de afgelopen twee decennia veranderd zijn. Met de 

onderzoeksresultaten beschrijf ik niet alle oorzaken van veranderingen rond de 

pensionering. Meer onderzoek op dit nog vrijwel onontgonnen terrein is noodzakelijk. 

Wel wordt met dit onderzoek aangetoond dat de sociale context invloed heeft op de 

gevolgen van de pensioentransitie en op het vormgeven van de levensfase daarna.  

 

De bestaande, veelgebruikte theorieën verklaren de gevolgen van de pensioentransitie in 

een veranderende sociale context maar in beperkte mate. Vanuit de roltheorie 

bijvoorbeeld, werd veelal verondersteld dat de pensioentransitie leidt tot verlies van de 

contacten die aan de rol van werkende verbonden was. Dat lijkt in de huidige tijd niet 

meer vanzelfsprekend (zie Hoofdstuk 2). Een ander voorbeeld is dat de resultaten in dit 

proefschrift laten zien dat de sociale context en een veranderende sociale context zich 

niet laten vangen door veranderingen in de beschikbaarheid van hulpbronnen (zie o.a. 

Hoofdstuk 5). 

 

Genderverschillen in pensioenervaringen 

Een ander belangrijke resultaat van dit onderzoek is dat het inzicht biedt in gevolgen van 

de pensioentransitie op verschillende aspecten van het leven van vrouwen. Hierover was 

nog weinig bekend, mede omdat de groep vrouwen die doorwerkte tot het pensioen tot 

voor kort klein was. In de literatuur is aandacht geschonken aan zowel de bevoorrechte, 

als nadelige positie waarin vrouwen zich bevinden. Vrouwen zouden bevoorrecht zijn 

omdat ze meer ervaring hebben met levenstransities waardoor ze beter toegerust zijn om 

hier goed mee om te gaan. Daartegenover staat dat vrouwen tijdens hun leven over het 

algemeen minder mogelijkheden hebben gehad om hulpbronnen te genereren dan 

mannen, waardoor aanpassing aan de pensionering moeilijker is. Opvallend is dat de 

ervaringen van vrouwen die voor deze studie zijn geselecteerd niet of slechts in beperkte 

mate anders zijn dan die van mannen. Mogelijk is dit te verklaren uit het feit dat het om 
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een voorhoede en een selecte groep van vrouwen gaat die hebben doorgewerkt tot de 

pensionering. Een andere mogelijke verklaring ligt in het feit dat genderverschillen in 

Nederland over het algemeen klein zijn. Zo is er in Nederland meer overeenkomst in de 

manier waarop mannen en vrouwen hun sociale leven organiseren dan bijvoorbeeld in de 

Verenigde Staten. Daarnaast kan het uitblijven van verschillen ook liggen in de gekozen 

domeinen van onderzoek. Wanneer meer status- of competitiegerelateerde aspecten van 

het sociale leven worden onderzocht, worden wellicht wel genderverschillen zichtbaar 

(zie gender verschil in sportcompetitie; Hoofdstuk 4). 

 

In tegenstelling tot de afwezigheid van genderverschillen in de domeinspecifieke studies 

zijn er wel verschillen gevonden tussen mannen en vrouwen in het welbevinden na 

pensionering. De trend in welbevinden onder gepensioneerde mannen laat een daling 

zien, terwijl het welbevinden onder gepensioneerde vrouwen tussen 1992 en 2009 stabiel 

is gebleven. Dit lijkt erop te wijzen dat de pensioentransitie uit de jaren 1990 met al zijn 

gunstige voorwaarden waar vooral mannen van profiteerden verleden tijd is. Aan het 

begin van de 21ste eeuw is het welbevinden van gepensioneerde mannen bijna gelijk aan 

het welbevinden van gepensioneerde vrouwen. De resultaten in dit proefschrift wijzen er 

niet op dat de ervaringen met de pensioentransitie in al haar facetten voor mannen en 

vrouwen hetzelfde is. Meer onderzoek is nodig om genderverschillen in 

pensioenervaringen verder te onderzoeken. 

 

De veranderende maatschappelijke positie van gepensioneerden 

Het onderzoek dat beschreven is in dit proefschrift toont aan dat de gevolgen van de 

pensioentransitie en de condities voor het vormgeven van de levensfase daarna zijn 

veranderd. Sommige van de beschreven ontwikkelingen kunnen als minder wenselijk 

worden beschouwd, zoals de afname in financiële tevredenheid en het welbevinden 

(specifiek bij mannen). Andere ontwikkelingen kunnen als positief worden aangemerkt, 

zoals het behouden van werkgebonden persoonlijke relaties na de pensionering en de 

toegenomen sportparticipatie onder gepensioneerden. Actief blijven na de pensionering 

en in contact blijven met anderen en de wereld zijn belangrijk voor het welbevinden op 

latere leeftijd. Door een betere individuele toerusting, bijvoorbeeld in de vorm van een 

hogere opleiding, een groter opgebouwd financieel vermogen en een betere gezondheid, 

zijn de omstandigheden en mogelijkheden hiertoe in de afgelopen twee decennia 

toegenomen. In recente jaren, ongeveer vanaf het uitbreken van de financiële crisis in 

2007, zijn in samenhang daarmee de omstandigheden van gepensioneerden moeilijker 

geworden. Zo staat anno 2012 de hoogte van het pensioen onder druk, en worden veel 

maatschappelijke voorzieningen versoberd. Of daarmee de maatschappelijke positie van 

gepensioneerden verslechtert, en indien dat het geval is, of specifieke categorieën 

ouderen daardoor getroffen worden, is nog niet duidelijk, en kan onderwerp zijn van 

vervolgonderzoek. 
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