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NEDERLANDSE SAMENVATTING

Hoofdstuk 1. In dit proefschrift staat de vraag centraal waarom oudere 
(perspectiefvolle) technici vrijwillig vervroegd met pensioen gaan. Zowel in beleids- 
als wetenschappelijk onderzoek is er nog maar weinig aan gedaan om werknemers 
zelf de vraag te doen beantwoorden. Werknemers waarvan je het niet zou verwachten 
dat juist zij vervroegd uittreden. Bovendien werkt de overheid eerder ophouden 
met betaald werken tegen met onder meer wet- en regelgeving, afschaffing van 
prepensioenvoordelen, in de hoop dat werknemers daardoor langer doorwerken. De 
overheid lijkt succesvol met haar ontmoedigingsbeleid; er is duidelijk een stijging in 
het aantal doorwerkers. Echter bij nader inzien komt dit vooral door een toenemende 
arbeidsparticipatie onder oudere vrouwen, en lagere aantallen afkeuringen en 
vervroegde uittredingen. Er zijn daarentegen duidelijk indicaties dat werknemers 
minder geneigd zijn lang door te werken. Uit recent onderzoek blijkt dat hoewel 
meer dan de helft van de werknemers van 60 jaar en ouder verwachten met 65.7 
jaar te stoppen, dat als men het voor het zeggen had men echter al was gestopt met 
63.4 jarige leeftijd: drie jaar eerder dan de AOW-leeftijd (Henkens, Van Solinge, 
Damman & Dingemans, 2016). Ook zijn er indicaties dat perspectiefvolle oudere 
werknemers, die gezond zijn, van werken houden, en inzetbaar zijn, vroegtijdig 
met werken stoppen. Ongeveer twee miljoen Duitse gepensioneerden van 55-64 
jaar (ongeveer de helft van alle gepensioneerden) zeggen een goede gezondheid te 
hebben, maar zijn toch met werken gestopt. Waarom zij vroegtijdig met werken zijn 
gestopt, is niet duidelijk. Ook in ons land laat recent onderzoek een cohort oudere 
werknemers binnen de overheid en het onderwijs zien met een perspectiefrijk en een 
veelzijdig arbeidsleven, dat vroegtijdig vrijwillig ‘afhaakt’ (Corvers et al., 2015). Uit 
dit onderzoek blijkt dat de pensioengroep juist gemiddeld meer tevreden is over hun 
baan en zich betrokken voelt bij de organisatie van het onderwijs, en meer interesse 
toont in politiek en samenleving dan de werknemers die blijven werken”. Momenteel 
is er een groeiende aandacht voor werknemers in zwaardere beroepen, zoals in de 
technische sector. Zij zijn vaak lager en middelbaar opgeleid. Hoe is het gesteld 
met de perspectiefvolle oudere werknemers uit deze sector? Stoppen zij ook eerder 
vrijwillig met werken en waarom doen zij dat?
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De centrale vraag van deze studie luidt: Waarom stoppen oudere (lager en middelbaar 
opgeleide) technici (die zichzelf als gezond beoordelen, van werken zeggen te houden 
en gevraagd te zijn) vrijwillig vroegtijdig met betaald werken? Uit deze centrale vraag 
kwamen de volgende deelvragen voort: (1) Wat is de aard en inhoud van opvattingen 
van werknemers over de keuzeruimte in de huidige en geplande collectieve 
institutionele voorzieningen voor de passage van betaald werk naar pensioen?, (2) 
Welke motieven hebben oudere technici om vrijwillig vervroegd uit te treden?, en (3) 
Welke sociaal-culturele, persoonsgebonden, sociale context- en tijdsfactoren zijn van 
invloed op hun keuze?

Hoofdstuk 2. Dit hoofdstuk bevat vrijwel in haar geheel de eerder verschenen 
publicatie Breij & Van Oosterhout (2016). Dit eigen onderzoek werd in het 
proefschrift opgenomen als een voorstudie. De titel van deze publicatie is “Met 
pensioen. Opvattingen van werknemers over hun keuzeruimte bij het stoppen 
met betaald werken. En wat werkgevers en hoogleraren daarvan vinden.” Voor het 
onderzoek vonden er individuele diepte-interviews plaats met tien werknemers en 
vijf werkgevers, en zeven in de materie deskundige hoogleraren, waaronder twee 
SER-kroonleden. Werkgevers en hoogleraren zijn geïnterviewd om de context 
van de werknemer nog beter te kunnen inschatten. Het blijkt dat het afwegings- 
en beslisproces dat door die uittredingscondities op gang wordt gebracht voor 
verschillende werknemers verschillend verloopt en verschillende uitkomsten oplevert. 
De verklaring hiervoor is dat dit proces ook afhankelijk is van andere factoren die 
niet tot de collectieve institutionele uittredingscondities worden gerekend, zoals de 
werkomstandigheden, het familiale leven en de persoonlijke financiële mogelijkheden 
(zoals het eigen vermogen). De geïnterviewde werknemers gaven aan de collectieve 
institutionele uittredingscondities altijd in hun samenhang met deze andere condities 
te overwegen, de werkgevers zien hun werknemers dit doen, en vinden dit begrijpelijk, 
maar houden afstand om het vooral zakelijk te houden.

Hoofdstuk 3. De literatuurstudie en het theoretisch kader komen in dit hoofdstuk aan 
de orde. De voorstudie gaf de insteek voor de literatuurkeuze en de ontwikkeling van 
een eigen theoretisch kader. Dit kader bestond uit vier thesen met ondersteunende 
aannames, en gaf daarmee veronderstellingen wat betreft de dynamiek binnen het 
(mogelijk) beslissingsproces tot vervroegd vrijwillig uittreden. In de literatuurkeuze, 
maar ook in bepaling van het theoretisch kader, werd uitgegaan van vooral theorieën 
en noties die immateriële factoren als overheersend/dominant aangeven voor de 
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uiteindelijke beslissing. Geopteerd werd daarmee voor de veronderstelling dat de 
invloed van collectief institutionele en financiële factoren, hoe cruciaal bepalend die 
ook worden geacht, minder zwaar wegen dan psychologische factoren. De grootste 
inspiratie voor deze studie, en daarmee ook voor het theoretisch kader, ging uit van 
de life-span theory of motivation van Carstensen, Isaacowitz & Charles (1999). De 
theorie geeft kortweg gezegd aan dat het gevoel van het verstrijken der jaren, en het 
vooral het gevoel niet alle tijd meer te hebben, mensen groeiende motivatie geeft 
om van het leven nog wat te maken. Aangenomen wordt dan dat de voorkeur voor 
vervroegde uittreding hardnekkig is en het resultaat van uiteenlopende persoonlijke 
afwegingen, waarbij tijd als de meest significante afweging naar voren komt 
(Carstensen et al., 1999: 165): “As people move through life they become increasingly 
aware that time is in some sense “running out.”… It becomes increasingly important 
to make the “right” choice, not to waste time on gradually diminishing future payoffs. 
Increasingly, emotionally meaningful goals are pursued.” Zeven jaar daarna verscheen 
van Carstensen (2006) het artikel The Influence of a Sense of Time on Human 
Development waarin na verder empirisch onderzoek nogmaals de betekenis van 
persoonlijk tijdsbesef in relatie tot gekozen eigen ontwikkelingen en toekomst wordt 
bevestigd. Het speelt een dominante rol in de beslissing hoe verder te gaan. Het is als 
zodanig een betere voorspeller dan chronologische leeftijd, zo wordt verondersteld. 
Daarnaast inspireerde de theorie van de vijf mechanismen die aanzetten tot vrijwillig
vervroegde uittreding (Bal et al., 2012; Kanfer et al., 2012; Reeuwijk et al., 2013; 
Wang & Shultz, 2010): de veranderde opvattingen over tijd; de veranderde sociaal-
culturele waarde van werk; de ervaren gezondheid en vitaliteit; de ervaring van 
het einde van de carrière en het ervaren gebrek aan steun van de werkgever. Het 
ontwikkeld theoretisch kader dat als input maar ook toetssteen voor het daarna gestart 
veldonderzoek fungeerde, bestond uit vier thesen met elk ondersteunende aannames. 
Op basis van dit theoretisch kader zijn een viertal veronderstellingen geformuleerd in 
de vorm van toetsbare thesen:

These 1: Als oudere werknemers hun leven buiten het betaalde werk belangrijker gaan 
vinden, dan verhoogt zich de kans dat ze vrijwillig vroeger uittreden dan op de leeftijd 
van de AOW-uitkering. These 2: Als oudere werknemers een duidelijk gevoel voor 
tijdsbesef hebben, dan verhoogt zich de kans dat ze vrijwillig vroeger uittreden dan 
op de leeftijd van de AOW-uitkering (Noot: onder tijdsbesef wordt het besef verstaan 
dat alles maar tijdelijk is en dat je de tijd die je hebt over je heen kunt laten komen of 
bewust kunt benutten). These 3: Als oudere werknemers zich minder zorgen maken 
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over hun financiële toekomst, zijn ze eerder bereid om vrijwillig vroeger uit te treden 
dan op de leeftijd van de AOW-uitkering.
These 4: Oudere werknemers die van werken en van hun vak houden, toegewijd zijn 
aan het bedrijf, zichzelf inzetbaar vinden en gezond, gaan eerder stoppen met betaald 
werken als ze daar in hun eigen werkomgeving minder waardering voor krijgen c.q. 
plezier aan beleven.

Hoofdstuk 4. In dit hoofdstuk staat de methode van onderzoek. Er was sprake van eerst 
een kwalitatief en daarna van een kwantitatief onderzoek. In het kwalitatief onderzoek 
was er sprake van drie groepsinterviews en vijf individuele interviews. Respondenten 
waren bijna allen al vroegtijdig gestopt rond de 62 jaar en hebben een technisch 
beroep. Ze hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot ‘vroegpensioen’ die het 
Pensioenfonds Metaal en Elektro (PME) en het Pensioenfonds Metaal en Techniek 
(PMT) gaven. Aan de selectie van deze respondenten ging een schriftelijke enquête 
(open vragen) onder 109 respondenten vooraf. Daarna vond er een kwantitatief 
onderzoek (gestructureerd en open vragen) plaats aan de hand van een vooraf geteste 
vragenlijst op een speciaal samengesteld panel TNS NIPO. Er was sprake van een 
digitale ondervraging. Het kwantitatief onderzoek richtte zich op personen van 55 
tot en met 69 jaar die werkzaam waren of zijn in een technisch beroep. Het veldwerk 
voor de enquête startte op 12 juli 2016 en is op 21 juli 2016 afgesloten en werd 
dagelijks gemonitord. Na binnenkomst van de eerste 50 waarnemingen, is er een 
eerste set tabellen gedraaid om een laatste controle op de werking van de vragenlijst 
uit te voeren. Om voldoende respons te realiseren is er na de eerste veldwerkweek een 
reminder uitgestuurd. Uiteindelijk hebben 615 panelleden op de uitnodiging voor 
deelname aan het onderzoek gereageerd (68% respons). Binnen deze groep waren 
288 personen nu werkend en 286 gestopt met werken. Daarvan hebben/ hadden 
respectievelijk 218 (76%) en 230 (80%) personen een technisch beroep dat valt 
binnen de in de vragenlijst opgenomen definitie. Deze in totaal 448 personen hebben 
de volledige vragenlijst ingevuld. De invulduur van de vragenlijst was gemiddeld 
14 minuten. De groep niet-werkenden(gestopt met werken) bleek voor 84% te 
bestaan uit 194 vroegtijdig gestopten, waarvan 48% vrijwillig en 52% onvrijwillig. 
Voor het kwalitatief onderzoek is gekozen om eerst de gedachten en gevoelens van 
de oudere technici in beeld te krijgen om te kunnen achterhalen wat er meespeelt in 
de zelfargumentatie in hun besluit om eerder te stoppen. Het kwalitatief onderzoek 
heeft de kenmerken van de Grounded Theory (NVivo-methode). Het kwantitatief 
onderzoek werd daarna nodig geacht om gevoed door het kwalitatief onderzoek na 
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te gaan of de uitkomsten uit de kwalitatieve studie ook onder grotere groepen oudere 
technici te vinden zijn. Daarnaast was het hierdoor mogelijk om een duidelijk zicht te 
krijgen op de factoren die een rol spelen bij de keuze (vrijwillig) vroegtijdig uit treden 
door deze groep te vergelijken met oudere technici in deze leeftijdsgroep (55-69 jaar)
die nog wel werkzaam zijn, en de oudere technici die onvrijwillig vervroegd 
zijn uitgetreden. Samen gaven de studies de mogelijkheid om de motieven en 
achtergronden in kaart te brengen van de keuze om vrijwillig vervroegd uit te treden. 
Ze vulden elkaar aan, ook verbonden door een gezamenlijke reflectie op hetzelfde 
theoretische kader.

Hoofdstuk 5. In dit hoofdstuk zijn de resultaten van het kwalitatief onderzoek 
gepresenteerd en werden in confrontatie gebracht met het theoretisch kader (en 
de ondersteunende aannames). Dit gaf het volgende te zien. Het zijn vooral de 
arbeidsomstandigheden die doorslaggevend zijn, het zetje geven, om vroegtijdig uit 
tetreden. De respondenten uiten dit in de mededeling van “het is genoeg geweest”, 
duidelijk een containerbegrip waar een wereld achter schuil gaat, en samengaat met 
het gevoel al zo lang te werken, wat ook als argument werd gebruikt. Onvrede over 
de arbeidsomstandigheden kan vele vormen aannamen, maar de belangrijkste waren 
vervreemding/onthechting door verlies aan gevoel van commitment, veroorzaakt 
door reorganisaties, nieuwe eigenaren, nieuw management en prestatienormen, 
nieuwe werkmethoden, verlies aan gevoel van zelfstandigheid, en verlies aan gevoel 
van respect. Met grote waardering voor het eigen vak en eigen kunnen, en eigen 
inzetbaarheid. Oplopende stress, fysieke/psychische problemen die nog op het 
werk hanteerbaar zijn. Angst voor verlies van de eigen gezondheid doet bijtijds 
vertrekken, ook door het gevoel van sterfelijkheid. Grote invloed heeft de partner 
op de beslissing. Immateriële factoren nemen de overhand over materiële factoren. 
Deze laatste factoren zijn wel van belang voor de beslissing, maar het vroegtijdige 
uittreden wordt zo belangrijk gevonden dat er genoegen genomen wordt met het 
geld/vermogen waarmee men tevreden is. Minder geld neemt men op de koop (van 
vrijheid) toe. Op het moment dat men zelf wil. De regie wordt om reden van een 
onberekenbare overheid, maar ook uit zelfbescherming (gezond blijven, stress), zelf 
genomen. 

Hoofdstuk 6. Het kwantitatieve onderzoek onder 448 oudere technici (55-69) staat
centraal in dit hoofdstuk. Vooral in een 5 jaar-periode voorafgaande aan de 
daadwerkelijke vroegtijdige uittreding ontstaat bij vele oudere en middelbaar opgeleid 

46448 Bert Brei.indd   311 11-08-17   16:11



|   Eerder weg om gezond actief te blijven312   

oudere technici het besef “dat het genoeg is geweest” en het besef al zo lang te werken. 
Het is tijd voor “andere zaken”. De motieven om vervroegd uit te treden lijken in 
eerste instantie zogenaamde push-factoren. Het zijn situaties in en rond werksituatie 
die minder gaan bevallen. Ruim uitgedrukt werkomstandigheden die om een scala 
aan mogelijke redenen aanleiding geven om negatiever over een langer verblijf te gaan 
nadenken. 

Een eerste conclusie is dat immateriële motieven voor vrijwillig vroegtijdige uittreders 
een belangrijke rol spelen bij hun keuze om vroegtijdig uit te treden en vaker de 
doorslag hebben gegeven dan de materiële. Twee redenen die het meest duidelijk naar 
voren komen, zijn dat zij vinden lang genoeg te hebben gewerkt en dat zij behoefte 
hebben aan meer tijd voor andere zaken. Een financiële tegemoetkoming van de 
werkgever is wel van belang geweest. Onder die financiële regeling wordt dan meestal 
een afvloeiingsregeling verstaan die met de werkgever is afgesproken.

Een tweede conclusie betreft de factoren die van invloed zijn op de gemaakte keuze om 
vrijwillig vervroegd uit te treden? Alleen leeftijd (een sociaaldemografisch kenmerk) 
en ervaren gezondheid en de waarde die men toekent aan vrije tijd boven geld 
(persoonsgebonden factoren), blijken van invloed. Vrijwillig vroegtijdige uittreders 
stoppen namelijk later met werken dan onvrijwillige vroegtijdige uitreders, voelen 
zich vaker heel erg gezond en vinden vrije tijd belangrijker dan geld, vergeleken met 
de onvrijwillige uittreders. De andere onderzochte factoren zijn niet van invloed, zoals 
het opleidingsniveau, werkgerelateerde factoren (branche, omvang bedrijf, positie op 
de arbeidsmarkt, houding ten opzichte van werk en dergelijke), financiële factoren 
(pensioensituatie), andere persoonsgebonden factoren (optimistisch/pessimistisch) 
en tijdsfactoren (levensverwachting). 

Een derde conclusie betreft de oudere technici die nog werken maar verwachten in 
de toekomst vervroegd uit te treden. Bij deze respondenten blijken veel meer factoren 
van invloed op de verwachting zeker of waarschijnlijk eerder uit te treden. Het 
betreft: leeftijd, en het opleidingsniveau (sociaaldemografische kenmerken), leeftijd 
van de eerste baan, belang van werk in de afgelopen vijf jaar, vraag naar het vak op de 
huidige arbeidsmarkt, moeite die het kost om een andere baan te vinden, liefde voor 
het werk (werkgerelateerde factoren), ervaren gezondheid, een optimistische dan wel 
pessimistische levenshouding en de waarde die men toekent aan vrije tijd boven geld 
(persoonsgebonden factoren). 
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Hoofdstuk 7. Hierin is de Slotbeschouwing te vinden. De belangrijkste conclusies 
luiden als volgt. Ten eerste, oudere technici hebben weinig vertrouwen in de overheid 
als het gaat om het institutionele moment (vanuit de wet- en regelgeving bepaald, 
zoals de AOW-uitkering) en de hoogte van pensioenuitkering. Zij nemen de regie 
in eigen handen, verschaffen zichzelf meer zekerheid door de bereikbare kansen 
te benutten, zodat zij kunnen uitstappen op het moment en tegen de financiële 
condities die zij wensen. Daartoe behoort de bereidheid om bij vroegtijdige uittreding 
met een lagere uitkering genoegen te nemen, indien men naar eigen oordeel over 
genoeg middelen beschikt. Immateriële motieven blijken belangrijker dan materiële 
motieven om vrijwillig vervroegd uit te treden. Ten tweede, oudere technici hebben 
het gevoel in de transitie van werken naar vrijwillig vroegtijdig uittreden nog over 
een min of meer goede gezondheid te beschikken, ook al worden tegelijkertijd (al 
wat) fysieke en psychische problemen ervaren. Die gezondheid voelt deze werknemer 
bedreigd door doorwerken. De vrees neemt toe niet gezond meer van het leven na 
het werkzaam leven te kunnen genieten. Het besef dringt zich bij deze werknemer 
op al zo lang te werken, en dat ‘het genoeg is geweest’. Ten derde, sterk bepalend 
om in de toekomst vervroegd uit te treden, blijkt de negatieve beoordeling van de 
actuele werkomstandigheden. Men voelt zich minder thuis. De waardering voor 
werken is nauwelijks verminderd en al helemaal niet voor het eigen vak. De houding 
van de werkgever draagt bij aan het vroegtijdig uittreden. Werkgevers tonen zich in 
het algemeen afstandelijk over de oudere werknemer als het om de transitie naar de 
pensionering gaat. Ze vinden dit in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de 
werknemer zelf. 

Aanbevolen wordt dat de overheid kan de regie meer in eigen hand houden door 
betrouwbaar zekerheid te bieden ten aanzien haar beleid als het om de pensioenen 
gaat. Men wil kunnen rekenen op een betrouwbare overheid waar men van op 
aankan. Wat de overheid doet is sterk voorwaardenscheppend voor het wel of niet 
vroegtijdig uittreden, waarbij vroegtijdig uittreden door het huidige beleid het 
juist niet-beoogde gevolg is. Daarnaast zouden meer populatiegegevens moeten 
worden verzameld over vrijwillig vervroegd uitgetreden oudere werknemers met 
een technisch beroep. Deze gegevens zijn onvoldoende beschikbaar. Er dient ook 
meer ingezet te worden door de bedrijfsgezondheidszorg op preventie. Het is niet zo 
maar dat gezonde oudere technici bevreesd zijn voor het verlies van hun gezondheid 
bij langer doorwerken. Ze zien dat onder meer aan ongezond geworden collega’s. 
Vanuit de wereld van de bedrijfsgezondheidszorg is er grote uitgesproken zorg over 
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de gezondheid van werknemers in zware beroepen. De aandacht gaat hierbij vooral 
uit naar verbetering van de werkomstandigheden, het hot item van ook de oudere 
technici zelf. Tot slot: het is voor elke onderneming aan te raden om, indien men deze 
oudere technici wil houden, per persoon na te gaan waar een mogelijk spanningsveld 
ligt tussen hun liefde voor werken en het vak en de actuele werkomstandigheden. 
Die werkomstandigheden laten zich niet afvinken op een lijstje, hoe handig ook, 
maar zijn te ontdekken in een persoonlijk en open gesprek waarbij het gevoel van de 
werknemer “ertoe te doen” cruciaal is.
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