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Samenvatting

In veel ontwikkelde landen vergrijst de bevolking door de toegenomen levensverwachting 

en de daling van het geboortecijfer. De ratio van gepensioneerde ouderen ten opzichte 

van de actieve arbeidspopulatie neemt hierdoor toe. Dit zet het sociale zekerheidsstelsel 

en de solidariteit tussen generaties onder druk. Veel overheden reageren op de vergrijzing 

door de pensioenleeftijd te verhogen en vervroegde uittreding van de arbeidsmarkt te 

ontmoedigen. Niettemin verlaten nog steeds veel mensen de arbeidsmarkt voor de 

pensioengerechtigde leeftijd. In 2014 was de gemiddelde leeftijd waarop mensen in 

Nederland de arbeidsmarkt verlieten 64,1 jaar. Die leeftijd ligt nog relatief ver onder de 

AOW-gerechtigde leeftijd van 67 jaar in 2021. Volgens een voorspelling van het CBS zal 

de AOW-gerechtigde leeftijd in 2060 hoger liggen dan 71,5 jaar. Langer doorwerken is 

dus een blijvende uitdaging.

Het doel van dit proefschrift was om inzicht te krijgen in de determinanten van en 

mechanismes onderliggend aan vroegpensioen en werken na pensioen. Er is in het 

onderzoek gekozen voor een breed perspectief. Dit betekent dat factoren die eerder 

onafhankelijk van elkaar bestudeerd werden in verschillende onderzoekgebieden, 

namelijk gezondheid, werk, kennis en vaardigheden, sociale en financiële factoren, en 

werkvermogen, werkmotivatie en de gelegenheid om te werken, allen aan bod komen. 

Daarnaast focust dit proefschrift op de rol van gezondheid bij de transitie van werk naar 

vroegpensioen.

In dit proefschrift zijn gegevens van de Study on Transitions in Employment, Ability and 

Motivation (STREAM) gebruikt. STREAM is een prospectieve cohortstudie onder 12.055 

werknemers, 1.029 zelfstandigen en 2.034 mensen zonder betaald werk bij aanvang van 

de studie. Deelnemers van STREAM participeerden in een internetpanel en vulden van 

2010 tot 2013 jaarlijks een online vragenlijst in. Naast deze jaarlijkse vragenlijst is bij een 

selectie van de deelnemers kwalitatieve verdiepende informatie verzameld door middel 

van individuele interviews.

Determinanten van vroegpensioen

In hoofdstuk 2 is het relatieve belang van gezondheid, werk, kennis en vaardigheden 

en sociale en financiële factoren voor de transitie van werk naar vroegpensioen onder-

zocht. Hiervoor is gebruik gemaakt van de eerste twee metingen van STREAM. De 

studie populatie bestond uit 2.317 werknemers van 59-63 jaar. De transitie van werk naar 
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vroegpensioen werd voorspeld door een hogere leeftijd (odds ratio (OR)=1,79), slechte 

fysieke gezondheid (OR=1,78), een positieve houding van de partner ten aanzien van 

vroegpensioen (OR=3,85) en de financiële mogelijkheid om te stoppen met werken 

voor de leeftijd van 65 jaar (OR=10,2). Werknemers die veel waardering op het werk 

ervaarden (OR=0,58) en meer georiënteerd waren op de ontwikkeling van hun kennis 

en vaardigheden (OR=0,54) gingen minder vaak met vroegpensioen. Om het relatieve 

belang van deze voorspellers te schatten zijn “population attributable fractions” (PAF) 

berekend. De PAFs waren 0,75 voor de financiële mogelijkheid om te stoppen met werken, 

0,43 voor een positieve attitude van de partner ten aanzien van vroegpensioen, 0,27 voor 

weinig waardering op het werk, 0,23 voor een lage focus op ontwikkeling en 0,21 voor 

een slechte fysieke gezondheid. De conclusie luidde dat de financiële mogelijkheid om te 

stoppen met werken voor de leeftijd van 65 jaar het meeste bijdroeg aan vroegpensioen, 

gevolgd door steun van een eventuele partner, waardering op het werk, leeroriëntatie en 

gezondheid.

Hoofdstuk 3 zoomde in op de rol van gezondheid. Het doel was om te onderzoeken of 

zeven verschillende chronische gezondheidsproblemen (ernstige hoofdpijn of migraine, 

diabetes mellitus, bewegingsapparaatklachten, hart- en vaatziekten, aandoeningen aan de 

luchtwegen, maag- en darmklachten en psychische gezondheidsproblemen) de tran  sitie  

van werk naar arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en vroegpensioen voor spelden. Het 

tweede doel was te onderzoeken of werkkenmerken deze associaties beïnvloedden. Voor 

het onderzoek is gebruik gemaakt van vier STREAM metingen en de studiepopulatie 

bestond uit 8.149 werknemers van 45-64 jaar. Uit de analyses bleek dat alle gezondheids-

problemen (behalve hart- en vaatziekten) in vergelijkbare mate samenhingen met 

arbeids  ongeschiktheid (hazard ratio (HR) range 1,78-2,79). Werkloosheid werd voorspeld 

door hart- en vaatziekten (HR=1,35) en psychische gezondheidsproblemen (HR=2,58), en 

vroegpensioen door bewegingsapparaatklachten (HR=1,23) en psychische gezondheids-

problemen (HR=1,57). Werkkenmerken hadden geen invloed op de relatie tussen 

gezond heidsproblemen enerzijds en werkloosheid en vroegpensioen anderzijds, terwijl 

in het bijzonder autonomie de invloed van gezondheidsproblemen op de transitie van 

werk naar arbeidsongeschiktheid bufferden.

Mechanismes onderliggend aan vroegpensioen

In hoofdstuk 4 is onderzocht hoe determinanten vroegpensioen beïnvloeden. Het Vroeg-

pensioen Model, gebaseerd op het theoretisch kader van STREAM, werd gepresenteerd. 
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Volgens dit model beïnvloeden determinanten in de domeinen gezondheid, werk, kennis 

en vaardigheden en sociale en financiële factoren vroegpensioen via het werkvermogen, 

de werkmotivatie en de gelegenheid om te werken. In hoofdstuk 4 is onderzocht of 

de data van de eerste drie STREAM metingen het model ondersteunen en hoe het 

model verbeterd kan worden. De studiepopulatie bestond uit 1.862 werknemers van 

58-62 jaar. Het Vroegpensioen Model werd grotendeels ondersteund door de data. 

Gezondheid, werk, kennis en vaardigheden en sociale en financiële factoren waren 

gerelateerd aan het werkvermogen, de werkmotivatie en/of de gelegenheid om te 

werken (significante β range 0,05-0,31). Een lager werkvermogen (β=-0,13) en minder 

gelegenheid om te werken (attitude collega’s en leidinggevenden over werken tot 65 

jaar) (β=-0,24) voorspelden vroegpensioen, terwijl werkmotivatie (werkbevlogenheid) niet 

samenhing met vroegpensioen. De conclusie luidde dat gezondheid, werk, kennis en 

vaardigheden en sociale factoren vroegpensioen beïnvloedden via het werkvermogen en 

de gelegenheid om te werken.

In hoofdstuk 5 is gebruik gemaakt van kwalitatieve data van 30 werknemers die 

deelnamen aan STREAM en met vroegpensioen gingen. Het doel van de studie was 

om te onderzoeken welke factoren vroegpensioen beïnvloeden en waarom en hoe deze 

factoren vroegpensioen beïnvloeden. Aangezien hoofdstuk 6 inzoomt op de rol van 

gezondheid is gezondheid in hoofdstuk 5 buiten beschouwing gelaten. Bij de meeste 

werknemers speelde een combinatie van factoren een rol bij de transitie van werk naar 

vroegpensioen. De specifieke factoren verschilden tussen individuen. Werknemers 

benoemden verschillende factoren die hen uit het werk duwden, zogenaamde “push 

factoren”, waaronder organisatieveranderingen op het werk, conflicten op het werk, 

hoge werkdruk, hoge fysieke taakeisen en onvoldoende gebruik van hun kennis en 

vaardigheden door anderen in de organisatie. Factoren die mensen naar vroegpensioen 

lokten, zogenaamde “pull factoren”, waren onder meer de wens om andere dingen buiten 

werk te doen, te genieten van het leven, meer flexibiliteit te hebben, en meer tijd te 

kunnen besteden met een partner en kleinkinderen of het verlenen van mantelzorg. Naast 

“push” en “pull” factoren speelde ook de financiële mogelijkheid om met vroegpensioen 

te gaan een belangrijke rol. “Push” en “pull” factoren beïnvloedden vroegpensioen via 

veranderingen in het werkvermogen, de werkmotivatie en de gelegenheid om te werken.

De studie in hoofdstuk 6 maakte gebruik van dezelfde gegevens als de studie in 

hoofdstuk 5. De studie focuste op de rol van gezondheid. Het doel was om te identificeren 

op welke manieren gezondheid vroegpensioen beïnvloedt. Gezondheid speelde een 
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rol bij de helft van de werknemers die met vroegpensioen gingen. Fysieke en mentale 

gezondheidsproblemen beïnvloedden vroegpensioen op vier verschillende manieren:  

(1) werknemers voelden zich niet in staat om te werken vanwege gezondheidsproblemen, 

(2) gezondheidsproblemen resulteerden in een door de werknemer zelf ervaren (toe-

komstige) afname in het vermogen om te werken en werknemers kozen er voor om met 

vroegpensioen te gaan, (3) werknemers met gezondheidsproblemen waren bang voor een 

verdere achteruitgang van hun gezondheid en kozen er voor om met vroegpensioen te 

gaan, en (4) werknemers met een slechte gezondheid gingen met vroegpensioen omdat 

hun werkgever hier op aanstuurde, hoewel zij zelf geen afname in hun vermogen om 

te werken ervaarden. Naast een slechte gezondheid bleek ook een goede gezondheid 

de beslissing om met vroegpensioen te gaan te beïnvloeden. Werknemers gingen met 

vroegpensioen omdat ze wilden genieten van het leven zolang hun gezondheid dat 

toestond.

In hoofdstuk 7 is ingegaan op het motivationele proces dat voorafgaat aan pensioen. 

De studie adresseerde het concept “mentaal pensioen”, het idee dat werknemers zich 

mentaal “loskoppelen” van hun werk voordat ze daadwerkelijk met pensioen gaan. 

Het doel van de studie was om de verschillende trajecten van werkbevlogenheid in 

kaart te brengen bij werknemers die de pensioenleeftijd benaderden en de associaties 

tussen deze trajecten en (vroeg)pensioen te onderzoeken. Er werd gebruik gemaakt 

van vier STREAM metingen en de studiepopulatie bestond uit 3.171 werknemers van 

55-62 jaar. Vier verschillende trajecten van werkbevlogenheid werden geïdentificeerd, 

namelijk stabiel hoog (76,3%), stabiel laag (12,7%), dalend (6,2%) en stijgend (4,8%). 

Bij werknemers met een stabiel lage werkbevlogenheid kwam pensioen vaker voor dan 

bij werknemers met een stabiel hoge werkbevlogenheid (OR=1,46). Een stabiel lage 

werkbevlogenheid gaat dus vooraf aan pensioen. Er werd geen bewijs gevonden voor 

een afname in werkbevlogenheid met het vooruitzicht op pensioen, zoals verondersteld 

op basis van het concept “mentaal pensioen”.

Werken na pensioen

De studie in hoofdstuk 8 ging uit van het levensloop perspectief, een theoretisch kader 

afkomstig uit de sociologie. Dit perspectief veronderstelt dat veranderingen gerelateerd 

aan intrede en uittrede van rollen, zoals de transitie van werk naar pensioen en vice 

versa, zijn ingebed in meerdere onderling afhankelijke trajecten binnen verschillende 

levensdomeinen, zoals gezondheid, werk, familie en vrije tijd. Het doel van de studie 
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was om de invloed van gezondheid, werk, kennis en vaardigheden, de financiële 

en sociale situatie, en werkmotieven en motivatie op werken na (vroeg)pensioen te 

onderzoeken. Daarnaast werden verschillen tussen mensen die “op tijd” (pensioenleeftijd 

65 jaar) en mensen die “te vroeg” (pensioenleeftijd <65 jaar, elders in dit proefschrift 

“vroegpensioen” genoemd) met pensioen gingen onderzocht. De studiepopulatie 

bestond uit 1.054 gepensioneerden in de leeftijd 57-67 jaar en er werden vier STREAM 

metingen gebruikt. Een goede fysieke gezondheid (OR=1,8), een slechte financiële situatie 

van het huishouden (OR=2,4), vrijwilligerswerk (OR=1,5) en een hoge werkbevlogenheid 

(OR=1,3) voorspelden werken na pensioen. Onder de werknemers die “te vroeg” met 

pensioen gingen werkten degenen die niet de financiële mogelijkheid hadden om met 

vroegpensioen te gaan (OR=1,8) en alleenstaanden vaker door. Onder werknemers die 

“op tijd” met pensioen gingen voorspelden minder steun op het werk (OR=0,7) en de 

financiële mogelijkheid om met vroegpensioen te gaan (OR=0,5) werken na pensioen.

Conclusies en discussie

In hoofdstuk 9 zijn de bevindingen van dit proefschrift samengevat en bediscussieerd in 

het licht van methodologische kanttekeningen en drie belangrijke toekomstige trends. 

Deze trends waren de toename van oudere werknemers met chronische gezondheids-

problemen, het toenemende beroep dat op oudere werknemers wordt gedaan om 

mantel zorg te verlenen, en de toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt. Het 

hoofd stuk sloot af met aanbevelingen voor onderzoek en praktijk. 

Dit proefschrift liet zien dat de transitie van werk naar vroegpensioen wordt beïnvloed 

door verschillende factoren, namelijk gezondheid, werk, kennis en vaardigheden en 

sociale en financiële factoren. Deze factoren beïnvloeden vroegpensioen via een lager 

werkvermogen, lagere werkmotivatie en minder gelegenheid om te werken. 

Met oog op toekomstig onderzoek wordt aanbevolen om een breed perspectief te 

hanteren (multi- en interdisciplinair). Toekomstig onderzoek zal zich moeten richten op de 

rol van de werkgever en bedrijfsbeleid, alsmede het effect van nationale hervormingen 

in het pensioenstelsel. Met oog op de praktijk wordt aanbevolen om een werkomgeving 

te creëren die werknemers gezond, vaardig en gemotiveerd houdt vanaf het begin van 

hun carrière. Daarnaast worden werkgevers en werknemers aangemoedigd om te zoeken 

naar manieren waarop zij de dialoog over duurzame inzetbaarheid en langer doorwerken 

het beste kunnen voeren.


