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Nederlandse samenvatting (summary in Dutch)

Van werknemer tot gepensioneerde: 
Eerdere levensgebeurtenissen en pensionering in Nederland

eerder de regel dan uitzondering was, is het huidige overheidsbeleid in 

doorwerken. Deze beleidsfocus op langer doorwerken wordt weerspiegeld 

werknemers in Nederland. Onder deze gemiddelden gaat echter veel variatie 

van individuen rondom hun pensionering. Sommige mensen stoppen vroeg 

oudere werknemers. Dit proefschrift verruimt het inzicht in de transitie van 
werk naar pensioen, door de rol te bestuderen van gebeurtenissen die oudere 
werknemers eerder in hun leven hebben meegemaakt. Vanuit het levensloop-
perspectief kan worden verwacht dat gebeurtenissen die zich eerder in het 
leven hebben afgespeeld, gevolgen hebben voor latere uitkomsten. De 

van deze dissertatie is als volgt: In welke mate en hoe kunnen verschillen 
in pensioengerelateerde houdingen, intenties en gedragingen van oudere 
werknemers in Nederland verklaard worden door ervaringen eerder in hun 
leven op het gebied van scholing, werk, gezondheid en familie? 

-
teerde literatuur verondersteld dat ervaringen eerder in het leven (zoals 
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begrip van de manier waarop eerdere levensloopervaringen samenhangen 
met pensioentransities zou daarom relevante inzichten kunnen bieden voor 
beleidsmakers. Ten tweede is bestudering van de onderzoeksvraag relevant 

twintigste eeuw. Zo veranderen mensen in Nederland gemiddeld genomen 

-

eerder in hun leven dan kunnen we wellicht beter voorspellen welke invloed 
de veranderende levenslopen zullen hebben op de pensioentransities van 
toekomstige cohorten.

Onderzoeksaanpak

tussen eerdere levensgebeurtenissen en pensioentransities. De volgende drie 

1. 
processen die aan pensionering voorafgaan en op pensionering volgen 
worden bestudeerd. 

2. Er wordt onderzocht in hoeverre eerdere levensgebeurtenissen in 
verschillende domeinen van het leven (scholing, werk, gezondheid en 

wordt erkend dat de rol van deze factoren kan verschillen tussen mannen 
en vrouwen.

3. Er wordt systematisch aandacht besteed –zowel theoretisch als 
empirisch– aan de mechanismen die eerdere levensgebeurtenissen 

Ten eerste wordt niet alleen pensioneringsgedrag bestudeerd, maar ook meer 

pensionering is een interdisciplinair studieveld. Demografen, economen en 
sociologen houden zich veelal bezig met het verklaren van verschillen in 

werknemers met pensioen gaan. Psychologen en sociaal-gerontologen 
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over de rol van eerdere levensgebeurtenissen, is aandacht voor deze factoren 

In deze studie worden deze beide perspectieven gecombineerd. Niet alleen 

maken hebben met het verlies van de werkrol –afstand nemen van het werk 

Ten tweede worden levensgebeurtenissen in diverse domeinen van het leven 

individuele levensloop niet unidimensioneel is. Individuen ontwikkelen zich 
binnen verschillende levensdomeinen en ervaringen in het ene levensdomein 
kunnen samenhangen met ervaringen in de andere domeinen. Er is daarom 
een brede benadering nodig om de effecten te bestuderen van eerdere 

ook erkend dat sekse een modererende rol kan spelen, aangezien de betekenis 
van levensgebeurtenissen kan verschillen tussen mannen en vrouwen. 

Ten derde wordt er aandacht besteed aan de mechanismen die eerdere 
levensgebeurtenissen verbinden met pensioentransities. In de sociologische 
pensioenliteratuur wordt beargumenteerd dat eerdere levensgebeurte-
nissen samenhangen met keuzes en ervaringen rondom pensionering 
door de gevolgen die deze gebeurtenissen hebben voor de situatie van de 

(zoals pensioen) vormt het meest voor de hand liggende mechanisme om 
levenservaringen te verbinden met pensionering. Eerdere levensgebeur-
tenissen kunnen pensioentransities echter ook beïnvloeden door hun 

pensioenopbouw, waardoor men eerder met pensioen zou kunnen gaan. 

het begrip van de rol van eerdere levensgebeurtenissen in pensioentransities 
te vergroten wordt er zowel theoretisch als empirisch aandacht besteed aan 
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Werk en Pensioen Panel geanalyseerd. De eerste ronde van dataverzameling 

ondernemingen in Nederland benaderd om deel te nemen aan een onderzoek 

werken, ouder worden en uittreden. In 2006-2007 en 2011 werden de 
traceerbare respondenten opnieuw benaderd om deel te nemen. Aangezien 

over scholing, werk, gezondheid en familie ervaringen eerder in het leven 

onderzoeksvraag te bestuderen. 

In de Hoofdstukken 2 tot en met 5 van dit proefschrift wordt ingegaan 
op verschillende fases van de transitie van werk naar pensioen, in relatie 

voor pensioen (Hoofdstuk 2), pensioen transities van mannen (Hoofdstuk 
3) en vrouwen (Hoofdstuk 4) en aanpassing aan het verlies van de werkrol 

van elkaar worden gelezen, maar is er wel wat overlap. In Hoofdstuk 2 en 
Hoofdstuk 3 is gewerkt met data van Waves 1 en 2. In de Hoofdstukken 
4 en 5 konden ook gegevens van Wave 3 worden gebruikt. De volgende 

‘Voorsorteren’ in de jaren voor pensionering

op de pensioentransitie en het leven als gepensioneerde. De geanticipeerde 

werknemers in de laatste fase van de loopbaan hun werk beleven. Zo 

fase voor pensionering. In de Nederlandstalige literatuur is deze notie 

van kwantitatieve empirische data hebben onderzocht. Ook weten we nog 
weinig over de rol van werkgerelateerde ervaringen in dit proces. De centrale 
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eerdere werkgerelateerde ervaringen dit proces? 

In het NIDI onderzoek is een poging gedaan om de theoretische notie 

geformuleerd die houdingen en gedragingen meten, waarvan verwacht kan 

voorsorteren zowel cross-sectioneel als longitudinaal te bestuderen. Uit 

onder de respondenten die op beide meetmomenten werkzaam waren en 
geen gebruik hadden gemaakt van een regeling voor (vervroegde) uittreding. 

de dataverzamelingsrondes, ervaart 10 procent een afname van voorsorteren 

Hoofdstuk 2 zien dat oudere werknemers steeds meer afstand nemen van het 

de eerste dataverzamelingsronde, hoe hoger hun mate van voorsorteren 

de boeg hebben. Ook werknemers die langer doorwerken dan hun geplande 
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De cross-sectionele analyses laten zien dat oudere werknemers die voor hun 
50ste promotie hebben gemaakt of hebben deelgenomen aan aanvullende 
scholing lager scoren op de voorsorteren schaal dan degenen die deze 
ervaringen niet hebben gehad. Oudere werknemers die eerder in hun leven 

versnellen.

Timing van pensionering: pensioenintenties en -gedrag

levensgebeurtenissen samenhangen met de timing van pensionering via de 

onderzoeksvraag is: In hoeverre kan vervroegde pensionering van mannen 
verklaard worden door eerdere levensgebeurtenissen op het gebied van 
scholing, werk, gezondheid en familie?

In het hoofdstuk worden niet alleen de relaties tussen eerdere levensgebeur-
tenissen en pensioengedrag bestudeerd, maar ook de relaties tussen eerdere 

verwacht dat het bestuderen van zowel intenties als gedrag ons begrip 
van de relaties tussen eerdere levensgebeurtenissen en pensionering kan 

nog werkzaam waren– werden ze gevraagd naar hun pensioenintenties. 
De antwoorden op de verschillende vragen om pensioenintenties te meten 

mannen maakte gebruik van een regeling voor vervroegde uittreding tussen 
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De resultaten laten zien dat eerdere levenservaringen van de bestudeerde 
mannen op het gebied van scholing, gezondheid, werk en familie allemaal 

-

sterke intentie om vervroegd met pensioen te gaan en deze relatie wordt 

Mannen die een baanwisseling hebben meegemaakt, relatief laat kinderen 

uitdagende werksituatie en deze tegengestelde krachten doven elkaar uit: er 
wordt geen relatie tussen het meemaken van een promotie en pensioenin-
tenties gevonden. 

van de bestudeerde gepensioneerde mannen –ongeveer 1 op de 4– de 

-
nissen doorkruisen en afzwakken. De onderzochte groep oudere werknemers 
werd rond pensionering geconfronteerd met een scala aan maatregelen en 
reorganisaties om het vertrek van de arbeidsmarkt te bespoedigen.

In Hoofdstuk 4 worden pensioenintenties en pensioengedrag van vrouwen 

pensionering en eerdere levensgebeurtenissen in de familiesfeer. De 
onderzoeksvraag is: In hoeverre kunnen pensioenintenties en -gedrag van 
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eerste dataverzamelingsronde. Ongeveer 70 procent van hen is met pensioen 

met werken dan dat ze van plan waren –net als de bestudeerde mannen– 
werkten degenen die stopten tussen Wave 2 en 3 gemiddeld langer door dan 

Ten aanzien van kinderen laten de resultaten zien dat vrouwen die na hun 
27ste hun eerste kind hebben gekregen en nog thuiswonende kinderen 

gescheiden willen later met pensioen gaan dan continu gehuwde vrouwen, 

hebben meegemaakt. Het opnieuw gaan samenwonen met een partner 

gescheiden vrouwen die samenwonen met een partner verschillen niet in hun 

vrouwen die niet samenwonen met een partner relatief laat met pensioen 
willen gaan. Deze laatstgenoemde resultaten worden eveneens geobserveerd 

samen met relatief late transities van werk naar pensioen. 

Aanpassing aan het verlies van de werkrol na pensionering
In Hoofdstuk 5 wordt het aanpassingsproces na pensionering bestudeerd. 

-

te ontwikkelen en zich aan te passen aan het verlies van de werkrol. Deze 
laatstgenoemde dimensie staat centraal in Hoofdstuk 5. De onderzoeksvraag 
is: In hoeverre kan variatie in de mate waarin volledig gepensioneerden de 

bestuderen van deze vraag is er aandacht besteed aan het multidimensionale 
karakter van het aanpassingsproces door het missen van diverse aspecten 

contacten het meest voor te komen onder de bestudeerde gepensioneerden. 
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regeling voor (vervroegde) uittreding gaf ongeveer 18 procent aan de sociale 
contacten via het werk (heel) erg te missen. Ongeveer 12 procent gaf aan 
geld/inkomen te missen en 4 procent mist de status die de werkrol gaf. Hoe 

sociale contacten via het werk te missen. Het missen van geld/inkomen en 

De resultaten laten verder zien dat levensgebeurtenissen in zowel de 
werksfeer als de familiesfeer samenhangen met het missen van aspecten 
van de werkrol na pensionering. Gepensioneerden die tussen hun 40ste en 

na pensioen en missen geld/inkomen minder dan degenen die geen promotie 
hebben gemaakt. Het verlies aan sociale status weegt voor degenen die snel 

Gescheiden gepensioneerden die niet samenwonen met een partner hebben 

status te missen dan continu gehuwden en nooit gehuwden. Ooit gescheiden 
gepensioneerden die samenwonen met een partner missen geld/inkomen 

kwetsbare positie van ooit gescheiden personen. 

hulpbronnen en kenmerken van de pensioentransitie samen met de mate 
waarin gepensioneerden hun eerdere werk missen. Zo hangt de gezondheids-
situatie van de gepensioneerde samen met alle drie de bestudeerde aspecten 
van de werkrol: mensen die hun gezondheid als goed ervaren missen geld/
inkomen, sociale contacten en status gemiddeld genomen minder dan mensen 
die gezondheidsproblemen hebben. Dit geldt eveneens voor mensen die hun 

controle over de pensioentransitie voor het proces van aanpassing aan het 
verlies van de werkrol. Ondanks dat diverse hulpbronnen en kenmerken van 

verklaren. 
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-
-

sultaten bediscussieerd. Het eerste aspect van de onderzoeksaanpak was het 

pensionering. Door diverse fases van de transitie van werknemer naar 

van de mate van inbedding van de pensioentransitie in de individuele 
levensloop. Veel van de bestudeerde levensgebeurtenissen waren gerelateerd 

pensionering, zoals afstand nemen van het werk en pensioenintenties. 

van de werkrol na pensionering werden slechts enkele verwachte relaties 
geobserveerd in de data. 

Ten tweede is het bestuderen van gebeurtenissen in verschillende domeinen 

Ervaringen in de scholings- en arbeidsloopbaan, gezondheid eerder in de 

pensioentransitie, inclusief timing van pensioen en aanpassing aan pensioen. 

Ten derde is het systematisch aandacht besteden aan de mechanismen die 
eerdere levensgebeurtenissen verbinden met pensionering informatief 
gebleken. Veel van de bestudeerde levensgebeurtenissen waren gerelateerd 

in de werk en familiesfeer op de pensioenintenties van mannen werden 

mannen werden –zoals verwacht– tegengestelde mechanismen geobserveerd. 

tussen eerdere levensgebeurtenissen en pensioentransities. Om dit doel te 

levensloopgebeurtenissen als startpunt voor argumentatie en modelbouw 
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set van eerdere levensgebeurtenissen uit te breiden, andere aspecten van 
pensioentransities te bestuderen en nog dieper in te zoomen op de verbindende 

benadering gekozen kunnen worden die zich meer richt op de situatie in de 
laatste fase voor pensioen. Eerdere levensgebeurtenissen zouden dan kunnen 

Maatschappelijke relevantie

langer doorwerken. Dit maakt inzichten in de factoren die langer doorwerken 

werknemers de transitie van werk naar pensioen maken, wat de vraag oproept 
hoe mensen pensionering ervaren en welke factoren succesvolle aanpassing 
voorspellen.

In dit proefschrift is een groot aantal levensloopfactoren bestudeerd in relatie 

met name samen te hangen met de manier waarop oudere werknemers 
hun pensionering naderen: hoe ze in hun werk staan en wat hun intenties 

betrokken te houden en voor hun bereidheid om relatief lang door te werken. 
Zowel werkgevers als werknemers staan voor de uitdaging om gezondheids-

de hele loopbaan. Een andere relevante bevinding voor organisaties die te 

nemen van de werkrol. De mate van voorsorteren kan zowel toe- als 

afstand nemen af te kunnen remmen. Vervolgonderzoek is nodig om deze 

of interventies op te sporen die kunnen voorkomen dat werknemers afstand 
nemen van de werkrol al ver voor hun pensionering.
 
Niet alleen interventies, maar ook veranderingen in individuele levenslopen 
zouden de pensioenbeslissingen en -ervaringen van toekomstige cohorten 

gaan –zoals latere toetreding tot de arbeidsmarkt, baanwisselingen, relatief 
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met de bevindingen van deze studie en veronderstellen dat de bevindingen 

dat de intentie om vervroegd met pensioen te gaan zwakker wordt onder 

de resultaten ten aanzien van echtscheiding om aandacht. Gescheiden 

dimensies van de werkrol te missen na pensionering.

-

vroeg met pensioen gingen en gebruik konden maken van relatief genereuze 

werknemers door deze ontwikkelingen meer ruimte voor zelfsturing in hun 

levensloop. Door deze ontwikkelingen kunnen transities en ervaringen 

sterker verbonden met gebeurtenissen eerder in het leven. 


