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Nederlandse samenvatting (summary in Dutch)
Van werknemer tot gepensioneerde:
Eerdere levensgebeurtenissen en pensionering in Nederland
+HW1HGHUODQGVHSHQVLRHQODQGVFKDSLVVWHUNDDQKHWYHUDQGHUHQ7HUZLMOLQ
GHMDUHQWDFKWLJHQQHJHQWLJYDQGHYRULJHHHXZYHUYURHJGHSHQVLRQHULQJ
eerder de regel dan uitzondering was, is het huidige overheidsbeleid in
KHW OLFKW YDQ GH YHUJULM]HQGH VDPHQOHYLQJ VWHHGV PHHU JHULFKW RS ODQJHU
doorwerken. Deze beleidsfocus op langer doorwerken wordt weerspiegeld
LQGHFLMIHUVRYHUDUEHLGVSDUWLFLSDWLHHQSHQVLRQHULQJGHDUEHLGVSDUWLFLSDWLH
YDQ  MDULJHQ QHHPW WRH HYHQDOV GH JHPLGGHOGH SHQVLRHQOHHIWLMG YDQ
werknemers in Nederland. Onder deze gemiddelden gaat echter veel variatie
VFKXLO]RZHOLQWHUPHQYDQGHOHHIWLMGYDQSHQVLRQHULQJDOVGHHUYDULQJHQ
van individuen rondom hun pensionering. Sommige mensen stoppen vroeg
PHW ZHUNHQ WHUZLMO DQGHUHQ ODQJHU GRRUZHUNHQ 9RRU VRPPLJH PHQVHQ
NRVWSHQVLRQHULQJJURWHPRHLWHWHUZLMODQGHUHQKXQZHUNHQGHOHYHQUHODWLHI
JHPDNNHOLMNDFKWHU]LFKODWHQ
2PYDULDWLHLQSHQVLRHQWUDQVLWLHVWHEHJULMSHQULFKWKHWJDQJEDUHRQGHU]RHN
QDDUSHQVLRQHULQJ]LFKYRRUDORSIDFWRUHQWLMGHQVGHODWHFDUULqUH]RDOVGH
¿QDQFLsOH VLWXDWLH JH]RQGKHLG ZHUNVLWXDWLH HQ KXLVKRXGHQVFRQWH[W YDQ
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 levensloopperspectief kan worden verwacht dat gebeurtenissen die zich eerder in het
leven hebben afgespeeld, gevolgen hebben voor latere uitkomsten. De
ZHWHQVFKDSSHOLMNH LQ]LFKWHQ WHQ DDQ]LHQ YDQ GH UHODWLHV WXVVHQ HHUGHUH
OHYHQVJHEHXUWHQLVVHQ HQ NHX]HV HQ HUYDULQJHQ URQGRP SHQVLRQHULQJ ]LMQ
HFKWHUQRJEHSHUNWHQWDPHOLMNJHIUDJPHQWHHUG'HFHQWUDOHRQGHU]RHNVYUDDJ
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?
+HW EHVWXGHUHQ YDQ GH]H RQGHU]RHNVYUDDJ OHYHUW QLHW DOOHHQ HHQ ELMGUDJH
DDQ GH ZHWHQVFKDSSHOLMNH OLWHUDWXXU PDDU LV HYHQHHQV UHOHYDQW YDQXLW
PDDWVFKDSSHOLMN SHUVSHFWLHI 7HQ HHUVWH ZRUGW LQ GH EHOHLGVJHRULsQteerde literatuur verondersteld dat ervaringen eerder in het leven (zoals
PRJHOLMNKHGHQ RP YDDUGLJKHGHQ WH YHUEHWHUHQ  YDQ EHODQJ ]LMQ YRRU GH
LQ]HWEDDUKHLGYDQZHUNQHPHUVWLMGHQVGHODWHFDUULqUH'H2(&'  QRHPW
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ELMYRRUEHHOGLQHHQUDSSRUWGDWEHOHLGVLQWHUYHQWLHVRPODWHUHSHQVLRQHULQJ
DDQWHPRHGLJHQ]LFKRRNPRHWHQULFKWHQRSMRQJHUHZHUNQHPHUV(HQEHWHU
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
JH]LHQ GH YHUDQGHULQJHQ GLH ]LMQ RSJHWUHGHQ LQ OHYHQVORSHQ WLMGHQV GH
twintigste eeuw. Zo veranderen mensen in Nederland gemiddeld genomen
VWHHGV YDNHU YDQ EDDQ NULMJHQ ]H VWHHGV ODWHU NLQGHUHQ HQ ]LMQ SDUWQHU
UHODWLHV PHHU GLYHUV JHZRUGHQ$OV ZH EHWHU EHJULMSHQ KRH SHQVLRHQWUDQVLWLHV YDQ GH KXLGLJH RXGHUH ZHUNQHPHUV JHUHODWHHUG ]LMQ DDQ HUYDULQJHQ
eerder in hun leven dan kunnen we wellicht beter voorspellen welke invloed
de veranderende levenslopen zullen hebben op de pensioentransities van
toekomstige cohorten.
Onderzoeksaanpak
+HWGRHOYDQGH]HGLVVHUWDWLHLVRPHHQEHWHUEHJULSWHNULMJHQYDQGHUHODWLHV
tussen eerdere levensgebeurtenissen en pensioentransities. De volgende drie
DVSHFWHQ]LMQNHQPHUNHQGYRRUGHJHYROJGHRQGHU]RHNVDDQSDN
1. =RZHOGHZHUNHOLMNHWLPLQJYDQSHQVLRQHULQJ JHGUDJ DOVVXEMHFWLHYH
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
IDPLOLH YDQEHODQJ]LMQYRRUKHWEHJULMSHQYDQSHQVLRHQWUDQVLWLHVHQHU
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
YHUELQGHQPHWSHQVLRQHULQJ RDEHVWXGHULQJYDQPHGLsUHQGHUROYDQGH
VLWXDWLHYDQGHZHUNQHPHUWLMGHQVGHODWHFDUULqUH 
Ten eerste wordt niet alleen pensioneringsgedrag bestudeerd, maar ook meer
VXEMHFWLHYH IDFHWWHQ HQ SURFHVVHQ URQGRP SHQVLRQHULQJ 2QGHU]RHN QDDU
pensionering is een interdisciplinair studieveld. Demografen, economen en
sociologen houden zich veelal bezig met het verklaren van verschillen in
JHGUDJURQGRPSHQVLRQHULQJ]RDOVYHUVFKLOOHQLQGHOHHIWLMGZDDURSRXGHUH
werknemers met pensioen gaan. Psychologen en sociaal-gerontologen
EHVWXGHUHQ YDDN VXEMHFWLHYH DVSHFWHQ YDQ GH WUDQVLWLH YDQ ZHUN QDDU
SHQVLRHQ ]RDOV SHQVLRHQLQWHQWLHV RI DDQSDVVLQJ DDQ SHQVLRQHULQJ 7HUZLMO
HU LQ GH OLWHUDWXXU RYHU SHQVLRHQJHGUDJHHQDDQWDOVWXGLHV]LMQYHUVFKHQHQ
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over de rol van eerdere levensgebeurtenissen, is aandacht voor deze factoren
LQ GH OLWHUDWXXU RYHU VXEMHFWLHYH DVSHFWHQ YDQ GH SHQVLRHQWUDQVLWLH JHULQJ
In deze studie worden deze beide perspectieven gecombineerd. Niet alleen
SHQVLRHQJHGUDJPDDURRNSHQVLRHQLQWHQWLHVHQVXEMHFWLHYHSURFHVVHQGLHWH
maken hebben met het verlies van de werkrol –afstand nemen van het werk
LQGHMDUHQYRRUSHQVLRQHULQJHQKHWPLVVHQYDQDVSHFWHQYDQKHWZHUNLQGH
MDUHQQDSHQVLRQHULQJ±ZRUGHQEHVWXGHHUGYDQXLWHHQOHYHQVORRSSHUVSHFWLHI
Ten tweede worden levensgebeurtenissen in diverse domeinen van het leven
WHJHOLMNHUWLMG EHVWXGHHUG +HW OHYHQVORRSSHUVSHFWLHI YHURQGHUVWHOW GDW GH
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
OHYHQVJHEHXUWHQLVVHQGLHPRJHOLMNPHWHONDDUVDPHQKDQJHQ'DDUELMZRUGW
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 levensgebeurtenissen samenhangen met keuzes en ervaringen rondom pensionering
door de gevolgen die deze gebeurtenissen hebben voor de situatie van de
ZHUNQHPHUWLMGHQVGHODWHFDUULqUH'HRSERXZYDQ¿QDQFLsOHKXOSEURQQHQ
(zoals pensioen) vormt het meest voor de hand liggende mechanisme om
levenservaringen te verbinden met pensionering. Eerdere levensgebeurtenissen kunnen pensioentransities echter ook beïnvloeden door hun
FRQVHTXHQWLHV YRRU GH JH]RQGKHLGV ZHUN RI IDPLOLHVLWXDWLH WLMGHQV GH
ODWHFDUULqUH$OVGH]HUHGHQHULQJV\VWHPDWLVFKZRUGWWRHJHSDVWGDQEOLMNW
HFKWHUGDWHUWHJHQJHVWHOGHNUDFKWHQDFWLHINXQQHQ]LMQ'LWLVELMYRRUEHHOG
KHW JHYDO ELM RSZDDUWVH PRELOLWHLW WLMGHQV GH FDUULqUH (QHU]LMGV ]DO GLW
UHVXOWHUHQLQHHQEHWHUH¿QDQFLsOHVLWXDWLHLQGHMDUHQYRRUSHQVLRHQHQPHHU
pensioenopbouw, waardoor men eerder met pensioen zou kunnen gaan.
$QGHU]LMGV ]RX RSZDDUWVH PRELOLWHLW NXQQHQ UHVXOWHUHQ LQ HHQ JXQVWLJH
ZHUNVLWXDWLHLQGHMDUHQYRRUSHQVLRHQ ELMYRRUEHHOGPHHUXLWGDJLQJLQKHW
ZHUN ZDWYHUYURHJGHSHQVLRQHULQJMXLVWUHODWLHIRQDDQWUHNNHOLMNPDDNW2P
het begrip van de rol van eerdere levensgebeurtenissen in pensioentransities
te vergroten wordt er zowel theoretisch als empirisch aandacht besteed aan
GH]H PRJHOLMNWHJHQJHVWHOGH PHFKDQLVPHQ
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2PGHFHQWUDOHRQGHU]RHNVYUDDJWHEHVWXGHUHQ]LMQVXUYH\GDWDYDQKHW1,',
Werk en Pensioen Panel geanalyseerd. De eerste ronde van dataverzameling
YRQG SODDWV LQ  ,Q GDW MDDU ]LMQ RXGHUH ZHUNQHPHUV HQ HYHQWXHHO
KXQ SDUWQHUV  ZHUN]DDP ELM GH 5LMNVRYHUKHLG HQ GULH JURWH SULYDWHVHFWRU
ondernemingen in Nederland benaderd om deel te nemen aan een onderzoek
YDQ KHW 1HGHUODQGV ,QWHUGLVFLSOLQDLU 'HPRJUD¿VFK ,QVWLWXXW 1,',  RYHU
werken, ouder worden en uittreden. In 2006-2007 en 2011 werden de
traceerbare respondenten opnieuw benaderd om deel te nemen. Aangezien
DOOHUHVSRQGHQWHQZHUN]DDPZDUHQRSKHWHHUVWHPHHWPRPHQW WRWMDDU 
HQGDDUQD]LMQJHYROJGLQGHWLMGJHYHQGH]HGDWDJHGHWDLOOHHUGHLQ]LFKWHQ
LQ GH SHQVLRHQWUDQVLWLHV YDQ GH EHVWXGHHUGH ZHUNQHPHUV 9HUGHU ]LMQ HU
WLMGHQV GH WZHHGH GDWDYHU]DPHOLQJVURQGH UHWURVSHFWLHYH YUDJHQ JHVWHOG
over scholing, werk, gezondheid en familie ervaringen eerder in het leven
YDQGHUHVSRQGHQW'H]HLQIRUPDWLHELHGWGHPRJHOLMNKHLGRPGHFHQWUDOH
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
WRW HHUGHUH OHYHQVJHEHXUWHQLVVHQ DIVWDQG QHPHQ YDQ KHW ZHUN LQ GH MDUHQ
voor pensioen (Hoofdstuk 2), pensioen transities van mannen (Hoofdstuk
3) en vrouwen (Hoofdstuk 4) en aanpassing aan het verlies van de werkrol
+RRIGVWXN   'H]H KRRIGVWXNNHQ ]LMQ JHVFKUHYHQ LQ GH YRUP YDQ HHQ
WLMGVFKULIWDUWLNHO'RRUGH]HDDQSDNNXQQHQGHKRRIGVWXNNHQRQDIKDQNHOLMN
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
SDUDJUDIHQEHVFKULMYHQGHEHYLQGLQJHQSHUKRRIGVWXN
‘Voorsorteren’ in de jaren voor pensionering
,QGHMDUHQYRRUSHQVLRQHULQJ]XOOHQYHHOPHQVHQ]LFKJDDQYRRUEHUHLGHQ
op de pensioentransitie en het leven als gepensioneerde. De geanticipeerde
SHQVLRHQWUDQVLWLH KHHIW PRJHOLMN RRN LQYORHG RS GH ZLM]H ZDDURS RXGHUH
werknemers in de laatste fase van de loopbaan hun werk beleven. Zo
ZRUGWHULQGHLQWHUQDWLRQDOHZHWHQVFKDSSHOLMNHOLWHUDWXXUZHOJHVXJJHUHHUG
GDW ZHUNQHPHUV HHQ µVKRUWWLPHUV DWWLWXGH¶ NXQQHQ RQWZLNNHOHQ LQ GH
fase voor pensionering. In de Nederlandstalige literatuur is deze notie
µYRRUVRUWHUHQ¶ JHQRHPG KHW DIVWDQG QHPHQ YDQ KHW ZHUN ±LQ KRXGLQJ RI
JHGUDJ± YRRUXLWORSHQG RS KHW GDDGZHUNHOLMNH PRPHQW YDQ SHQVLRQHULQJ
(U ]LMQ HFKWHU QDXZHOLMNV VWXGLHV GLH GH]H WKHRUHWLVFKH QRWLH DDQ GH KDQG
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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RQGHU]RHNVYUDJHQYDQ+RRIGVWXN]LMQGDDURP  ,QKRHYHUUHLVHUHHQ
SURFHVYDQµYRRUVRUWHUHQ¶LQGHMDUHQYRRUSHQVLRHQHQ  KRHEHwQYORHGHQ
eerdere werkgerelateerde ervaringen dit proces?
In het NIDI onderzoek is een poging gedaan om de theoretische notie
YDQ YRRUVRUWHUHQ HPSLULVFK XLW WH ZHUNHQ 'DDUWRH ]LMQ HHQ DDQWDO YUDJHQ
geformuleerd die houdingen en gedragingen meten, waarvan verwacht kan
ZRUGHQGDW]HLQGHMDUHQYRRUSHQVLRQHULQJDDQYHUDQGHULQJRQGHUKHYLJ]LMQ
$DQJH]LHQGH]HLWHPV]RZHOWLMGHQVVWXGLH:DYHDOV:DYHEHVFKLNEDDU
]LMQ YRRU GH ZHUNHQGH UHVSRQGHQWHQ LV KHW PRJHOLMN RP YHUVFKLOOHQ LQ
voorsorteren zowel cross-sectioneel als longitudinaal te bestuderen. Uit
GH JHJHYHQV YDQ  EOLMNW GDW HHQ DDQ]LHQOLMN GHHO YDQ GH EHVWXGHHUGH
ZHUNQHPHUVDIVWDQGQHHPWYDQKHWZHUNLQGHMDUHQYRRUSHQVLRHQ=RJDI
SURFHQWYDQGHUHVSRQGHQWHQDDQGHQLHXZVWHRQWZLNNHOLQJHQLQ]LMQKDDU
YDNJHELHGPLQGHUJRHGELMWHKRXGHQGDQYLMIMDDUJHOHGHQ,HWVPHHUGDQ
SURFHQWZDVKHWHHQVPHWGHVWHOOLQJGDWQLHXZHYHUDQWZRRUGHOLMNKHGHQPDDU
DDQMRQJHUHQRSJHGUDJHQPRHWHQZRUGHQHQRQJHYHHUSURFHQWJDIDDQDOOH
PRJHOLMNKHGHQDDQWHJULMSHQRPPLQGHUXUHQWHJDDQZHUNHQ7XVVHQ:DYH
HQ:DYHLVGHDOJHPHQHPDWHYDQYRRUVRUWHUHQVLJQL¿FDQWWRHJHQRPHQ
onder de respondenten die op beide meetmomenten werkzaam waren en
geen gebruik hadden gemaakt van een regeling voor (vervroegde) uittreding.
7RFK ZDV HU QLHW QRRG]DNHOLMN VSUDNH YDQ HHQ FRQWLQX SURFHV YDQ DIVWDQG
QHPHQYDQKHWZHUN7HUZLMOYRRUSURFHQWYDQGHZHUNHQGHQGHVFRUHRS
GHYRRUVRUWHUHQVFKDDOPHHUGDQppQVWDQGDDUGGHYLDWLHLVWRHJHQRPHQWXVVHQ
de dataverzamelingsrondes, ervaart 10 procent een afname van voorsorteren
YDQPHHUGDQppQVWDQGDDUGGHYLDWLH
,Q OLMQ PHW GH WKHRUHWLVFKH QRWLH YDQ YRRUVRUWHUHQ ODWHQ GH UHVXOWDWHQ LQ
Hoofdstuk 2 zien dat oudere werknemers steeds meer afstand nemen van het
ZHUNLQKRXGLQJRIJHGUDJQDDUPDWH]H]LFKGLFKWHUELMSHQVLRHQEHYLQGHQ'H
FURVVVHFWLRQHOHEHYLQGLQJHQWRQHQGDWKRHRXGHUZHUNQHPHUVZDUHQWLMGHQV
de eerste dataverzamelingsronde, hoe hoger hun mate van voorsorteren
ZDV$QDO\VHVYDQGHSDQHOGDWDWRQHQGDWRXGHUHZHUNQHPHUVGLHWLMGHQV
:DYHELMQDKXQJHSODQGHSHQVLRHQOHHIWLMGKHEEHQEHUHLNWPHHU]LMQJDDQ
YRRUVRUWHUHQGDQZHUNQHPHUVGLHQRJYHOHMDUHQRSGHDUEHLGVPDUNWYRRU
de boeg hebben. Ook werknemers die langer doorwerken dan hun geplande
SHQVLRHQOHHIWLMG KHEEHQ HHQ UHODWLHI VWHUNH QHLJLQJ RP DIVWDQG WH QHPHQ
YDQKHWZHUN'HJHDQWLFLSHHUGHWRHNRPVWEOLMNWGXVHHQEHODQJULMNHIDFWRU
WH ]LMQ RP LQ DFKW WH QHPHQ ELM EHVWXGHULQJ YDQ KHW SHQVLRQHULQJVSURFHV
:HUNJHUHODWHHUGHHUYDULQJHQ±]RZHOHHUGHULQKHWOHYHQDOVWLMGHQVGHODWH
FDUULqUH±EOLMNHQHYHQHHQVVDPHQWHKDQJHQPHWDIVWDQGQHPHQYDQKHWZHUN
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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
HUQVWLJHJH]RQGKHLGVSUREOHPHQKHEEHQHUYDUHQVRUWHUHQMXLVWPHHUYRRU'H
SDQHODQDO\VHVWRQHQGDWYHUDQGHULQJHQLQWHUPHQYDQYRRUVRUWHUHQWLMGHQV
GH ODWH FDUULqUH RRN VDPHQKDQJHQ PHW ZHUNJHUHODWHHUGH HUYDULQJHQ +HW
PHHPDNHQYDQHHQSURPRWLHWLMGHQVGHODWHFDUULqUH]ZDNWKHWSURFHVYDQ
YRRUVRUWHUHQDIWHUZLMOJH]RQGKHLGVSUREOHPHQKHWSURFHVYDQYRRUVRUWHUHQ
versnellen.
Timing van pensionering: pensioenintenties en -gedrag
,Q+RRIGVWXN]LMQGHUHODWLHVWXVVHQHHUGHUHOHYHQVJHEHXUWHQLVVHQHQWLPLQJ
YDQ SHQVLRQHULQJ EHVWXGHHUG (QHU]LMGV ZRUGW YHUZDFKW GDW GH]H HHUGHUH
levensgebeurtenissen samenhangen met de timing van pensionering via de
¿QDQFLsOHVLWXDWLHYDQGHZHUNQHPHUWLMGHQVGHODWHFDUULqUHDQGHU]LMGVYLD
GH QLHW¿QDQFLsOH VLWXDWLH 2P GH]H FRPSOH[H UHODWLHV WH WRHWVHQ ULFKW KHW
KRRIGVWXN]LFKRSPDQQHQRPGDWYRRUKHQKHWRQGHUVFKHLGWXVVHQ¿QDQFLsOH
HQQLHW¿QDQFLsOHSDGHQKHWPHHVWLQIRUPDWLHIHQUHOHYDQW]DO]LMQDDQJH]LHQ
]LMLQGHEHVWXGHHUGHFRKRUWHQYDDNGHKRRIGNRVWZLQQHUV]LMQ'HFHQWUDOH
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 levensgebeurtenissen en pensioengedrag bestudeerd, maar ook de relaties tussen eerdere
OHYHQVJHEHXUWHQLVVHQHQSHQVLRHQLQWHQWLHV3HQVLRHQJHGUDJLVQLHWDOWLMGKHW
UHVXOWDDW YDQ YROOHGLJH ]HOIVWXULQJ HQ FRQWH[WXHOH YHUDQGHULQJHQ NXQQHQ
SHQVLRHQSODQQHQ GRRUNUXLVHQ WLMGHQV GH ODWH FDUULqUH (U ZRUGW GDDURP
verwacht dat het bestuderen van zowel intenties als gedrag ons begrip
van de relaties tussen eerdere levensgebeurtenissen en pensionering kan
YHUJURWHQ7LMGHQVGHHHUVWHGDWDYHU]DPHOLQJVURQGH±WRHQDOOHUHVSRQGHQWHQ
nog werkzaam waren– werden ze gevraagd naar hun pensioenintenties.
De antwoorden op de verschillende vragen om pensioenintenties te meten
LOOXVWUHUHQGXLGHOLMNGHFXOWXXUYDQYHUYURHJGHSHQVLRQHULQJDDQKHWEHJLQYDQ
GHVWHHHXZ'HPHGLDQHOHHIWLMGZDDURSGHEHVWXGHHUGHPDQQHQZLOGHQ
VWRSSHQPHWZHUNHQZDVMDDU2QJHYHHUSURFHQWYDQGHEHVWXGHHUGH
mannen maakte gebruik van een regeling voor vervroegde uittreding tussen
VWXGLH:DYHHQJHPLGGHOGJHQRPHQRSOHHIWLMG'LWZDVRQJHYHHU
MDDUHHUGHUGDQGDW]HYDQSODQZDUHQ
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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
JHUHODWHHUG]LMQDDQKXQSHQVLRHQLQWHQWLHV0DQQHQGLHRSUHODWLHIODWHOHHIWLMG
]LMQ WRHJHWUHGHQ WRW GH DUEHLGVPDUNW HQ PDQQHQ GLH KHEEHQ GHHOJHQRPHQ
DDQDDQYXOOHQGHWUDLQLQJYRRUKXQVWHOHYHQVMDDU]LMQJHQHLJGRPODQJHU
GRRUWHZHUNHQ'LWZRUGWJHGHHOWHOLMNYHUNODDUGGRRUGDW]HHHQJURWHUHNDQV
KHEEHQ RS HHQ XLWGDJHQGH EDDQ LQ GH MDUHQ YRRU SHQVLRHQ *H]RQGKHLGVSUREOHPHQ YRRU KHW VWH OHYHQVMDDU KDQJHQ MXLVW VDPHQ PHW HHQ UHODWLHI
sterke intentie om vervroegd met pensioen te gaan en deze relatie wordt
YROOHGLJ JHPHGLHHUG GRRU GH JH]RQGKHLGVVLWXDWLH WLMGHQV GH ODWH FDUULqUH
Mannen die een baanwisseling hebben meegemaakt, relatief laat kinderen
KHEEHQJHNUHJHQRI]LMQJHVFKHLGHQKHEEHQJHPLGGHOGJHQRPHQGHLQWHQWLH
RP ODQJHU GRRU WH ZHUNHQ 'H]H UHODWLHV ZRUGHQ JHGHHOWHOLMN  YHUNODDUG
GRRU GH PLQGHU JXQVWLJH ¿QDQFLsOH VLWXDWLH YHUPRJHQ SHQVLRHQJDW
¿QDQFLHHODIKDQNHOLMNHNLQGHUHQ YDQGH]HPDQQHQWLMGHQVGHODWHFDUULqUH
+HW PHHPDNHQ YDQ HHQ SURPRWLH YRRU KHW VWH OHYHQVMDDU LV HQHU]LMGV
JHUHODWHHUG DDQ PHHU ¿QDQFLsOH KXOSEURQQHQ HQ DQGHU]LMGV DDQ HHQ PHHU
uitdagende werksituatie en deze tegengestelde krachten doven elkaar uit: er
wordt geen relatie tussen het meemaken van een promotie en pensioenintenties gevonden.
6OHFKWV HQNHOH YDQ GH YRRUVSHOOHUV YDQ SHQVLRHQLQWHQWLHV EOLMNHQ RRN
VLJQL¿FDQWH YRRUVSHOOHUV YDQ SHQVLRHQJHGUDJ YDQ GH EHVWXGHHUGH PDQQHQ
WH ]LMQ ZDW VXJJHUHHUW GDW KHW UHOHYDQW LV RP ]RZHO LQWHQWLHV DOV JHGUDJ
WH EHVWXGHUHQ 'H]H EHYLQGLQJHQ ]RXGHQ HU HQHU]LMGV RS NXQQHQ ZLM]HQ
GDW GH VSHHOUXLPWH GLH RXGHUH ZHUNQHPHUV KHEEHQ RP KXQ ZHUNHOLMNH
SHQVLRHQWUDQVLWLH YRUP WH JHYHQ EHSHUNW LV =R KHHIW HHQ DDQ]LHQOLMN GHHO
van de bestudeerde gepensioneerde mannen –ongeveer 1 op de 4– de
SHQVLRHQWUDQVLWLHDOV JHGHHOWHOLMN RQYULMZLOOLJHUYDUHQ$QGHU]LMGVNXQQHQ
GHUHVXOWDWHQYHUDQGHULQJHQLQGHVLWXDWLHYDQGHZHUNQHPHUWLMGHQVGHODWH
FDUULqUHZHHUVSLHJHOHQGLHGHHIIHFWHQYDQGHHHUGHUHOHYHQVORRSJHEHXUWHnissen 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
EHVWXGHHUG +HW KRRIGVWXN ULFKW ]LFK VSHFL¿HN RS GH UHODWLH WXVVHQ
pensionering en eerdere levensgebeurtenissen in de familiesfeer. De
onderzoeksvraag is: In hoeverre kunnen pensioenintenties en -gedrag van
YURXZHOLMNH RXGHUH ZHUNQHPHUV YHUNODDUG ZRUGHQ GRRU GH WLPLQJ YDQ
NLQGHUHQNULMJHQHQGHKXZHOLMNVJHVFKLHGHQLV"'HPHGLDQHOHHIWLMGZDDURS
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GHEHVWXGHHUGHYURXZHQZLOGHQVWRSSHQPHWZHUNHQZDVMDDUWLMGHQVGH
eerste dataverzamelingsronde. Ongeveer 70 procent van hen is met pensioen
JHJDDQELQQHQGHWLMGVSHULRGHZDDULQ]LMJHREVHUYHHUG]LMQWXVVHQ:DYHV
HQJHPLGGHOGRSOHHIWLMGMDDU7HUZLMOGHYURXZHQGLHWXVVHQ:DYH
HQPHWSHQVLRHQ]LMQJHJDDQRYHUKHWDOJHPHHQRSMRQJHUHOHHIWLMGVWRSWHQ
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
GDW]HYDQSODQZDUHQWLMGHQV:DYH:DDUVFKLMQOLMNKHEEHQYHUDQGHULQJHQ
LQGHSHQVLRHQFRQWH[WWLMGHQVKHWDIJHORSHQGHFHQQLXPKLHUHHQUROJHVSHHOG
Ten aanzien van kinderen laten de resultaten zien dat vrouwen die na hun
27ste hun eerste kind hebben gekregen en nog thuiswonende kinderen
KHEEHQWLMGHQVGHODWHFDUULqUHUHODWLHIODDWPHWSHQVLRHQZLOOHQJDDQ9RRU
SHQVLRHQJHGUDJZHUGGLWHIIHFWHFKWHUQLHWJHYRQGHQ9URXZHQGLHRRLW]LMQ
gescheiden willen later met pensioen gaan dan continu gehuwde vrouwen,
]HNHU GHJHQHQ GLH GH HFKWVFKHLGLQJ UHODWLHI ODDW QD KHW VWH OHYHQVMDDU 
hebben meegemaakt. Het opnieuw gaan samenwonen met een partner
OLMNWQHJDWLHYHHIIHFWHQYDQHHQHFKWVFKHLGLQJHFKWHUWHFRPSHQVHUHQ2RLW
gescheiden vrouwen die samenwonen met een partner verschillen niet in hun
SHQVLRHQLQWHQWLHV YDQ FRQWLQXH JHKXZGH YURXZHQ WHUZLMO RRLW JHVFKHLGHQ
vrouwen die niet samenwonen met een partner relatief laat met pensioen
willen gaan. Deze laatstgenoemde resultaten worden eveneens geobserveerd
YRRUSHQVLRHQJHGUDJ1DDVWIDPLOLHWUDMHFWHQEOLMNHQGLYHUVHDVSHFWHQYDQGH
¿QDQFLsOHZHUNHQJH]RQGKHLGVVLWXDWLHYDQYURXZHQWLMGHQVGHODWHFDUULqUH
YDQLQYORHGWH]LMQRS]RZHOSHQVLRHQLQWHQWLHVDOVJHGUDJ(HQRQJXQVWLJH
¿QDQFLsOH VLWXDWLH HHQ XLWGDJHQGH EDDQ HQ HHQ JRHGH JH]RQGKHLG KDQJHQ
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.
3HQVLRQHULQJ NDQ ZRUGHQ EHVFKRXZG DOV HHQ EHODQJULMNH OHYHQVORRSWUDQVLWLHZDDUELMPHQVHQYRRUGHXLWGDJLQJVWDDQRPHHQQLHXZHOHYHQVVWLMO
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
ZHUNUROPLVVHQZRUGHQYHUNODDUGGRRUHUYDULQJHQHHUGHULQKHWOHYHQ"%LMKHW
bestuderen van deze vraag is er aandacht besteed aan het multidimensionale
karakter van het aanpassingsproces door het missen van diverse aspecten
YDQGHZHUNURO±JHOGLQNRPHQVRFLDOHFRQWDFWHQHQVWDWXV±DI]RQGHUOLMNWH
PHWHQHQWHDQDO\VHUHQ9DQGH]HGULHDVSHFWHQEOLMNWKHWPLVVHQYDQVRFLDOH
contacten het meest voor te komen onder de bestudeerde gepensioneerden.
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*HPLGGHOGMDDUQDGDWGHUHVSRQGHQWHQJHEUXLNKDGGHQJHPDDNWYDQHHQ
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
ODQJHUGHUHVSRQGHQWHQPHWSHQVLRHQ]LMQKRHPLQGHUJHQHLJG]H]LMQRP
sociale contacten via het werk te missen. Het missen van geld/inkomen en
VWDWXVOLMNWLQGHMDUHQQDSHQVLRHQQLHWDIWHQHPHQ
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
VWHVQHOFDUULqUHKHEEHQJHPDDNWKHEEHQHHQJXQVWLJHU¿QDQFLsOHVLWXDWLH
na pensioen en missen geld/inkomen minder dan degenen die geen promotie
hebben gemaakt. Het verlies aan sociale status weegt voor degenen die snel
FDUULqUH KHEEHQ JHPDDNW MXLVW ]ZDDUGHU 'H]H EHYLQGLQJHQ WRQHQ GDW GH
UHGHQHQ ZDDURP JHSHQVLRQHHUGHQ KXQ RXGH ZHUN PLVVHQ DIKDQNHOLMN ]LMQ
YDQKXQFDUULqUHSDG2RNGHKXZHOLMNVJHVFKLHGHQLVVSHHOWHHQGXLGHOLMNHURO
Gescheiden gepensioneerden die niet samenwonen met een partner hebben
ELMYRRUEHHOG HHQ JURWHUH NDQV RP ZHUNJHUHODWHHUGH VRFLDOH FRQWDFWHQ HQ
status te missen dan continu gehuwden en nooit gehuwden. Ooit gescheiden
gepensioneerden die samenwonen met een partner missen geld/inkomen
PHHUGDQFRQWLQXJHKXZGHQ'H]HUHVXOWDWHQZLM]HQRSGHUROGLHVRFLDOH
LQEHGGLQJVSHHOWELMKHWSURFHVYDQDDQSDVVLQJDDQSHQVLRHQHQGH¿QDQFLHHO
kwetsbare positie van ooit gescheiden personen.
1DDVW FDUULqUH SDGHQ HQ KXZHOLMNVJHVFKLHGHQLV KDQJHQ RRN DQGHUH
hulpbronnen en kenmerken van de pensioentransitie samen met de mate
waarin gepensioneerden hun eerdere werk missen. Zo hangt de gezondheidssituatie 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
SHQVLRHQWUDQVLWLHDOVYULMZLOOLJKHEEHQHUYDUHQZDWZLMVWRSKHWEHODQJYDQ
controle over de pensioentransitie voor het proces van aanpassing aan het
verlies van de werkrol. Ondanks dat diverse hulpbronnen en kenmerken van
GHSHQVLRHQWUDQVLWLHJHUHODWHHUG]LMQDDQKHWPLVVHQYDQZHUNQDSHQVLRHQ
NRQGHQ]HGHHIIHFWHQYDQFDUULqUHSDGHQKXZHOLMNVJHVFKLHGHQLVQLHWYROOHGLJ
verklaren.
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&RQFOXVLHHQUHÀHFWLH
,Q+RRIGVWXNZRUGWHUJHUHÀHFWHHUGRSGHGULHDVSHFWHQYDQGHRQGHU]RHNVDDQSDN HQ ZRUGHQ GH PDDWVFKDSSHOLMNH LPSOLFDWLHV YDQ GH RQGHU]RHNVUHsultaten bediscussieerd. Het eerste aspect van de onderzoeksaanpak was het
EHVWXGHUHQ YDQ ]RZHO SHQVLRHQJHGUDJ DOV VXEMHFWLHYH SURFHVVHQ URQGRP
pensionering. Door diverse fases van de transitie van werknemer naar
JHSHQVLRQHHUGH WHJHOLMNHUWLMG WH EHVWXGHUHQ LV HHQ EUHHG EHHOG YHUNUHJHQ
van de mate van inbedding van de pensioentransitie in de individuele
levensloop. Veel van de bestudeerde levensgebeurtenissen waren gerelateerd
DDQGHDVSHFWHQYDQGHSHQVLRHQWUDQVLWLHGLHYRRUDIJDDQDDQGHZHUNHOLMNH
pensionering, zoals afstand nemen van het werk en pensioenintenties.
9RRU KHW ZHUNHOLMNH SHQVLRHQJHGUDJ HQ YRRU DDQSDVVLQJ DDQ KHW YHUOLHV
van de werkrol na pensionering werden slechts enkele verwachte relaties
geobserveerd in de data.
Ten tweede is het bestuderen van gebeurtenissen in verschillende domeinen
YDQKHWOHYHQ VFKROLQJZHUNJH]RQGKHLGHQIDPLOLH EHODQJULMNJHEOHNHQ
YRRUKHWEHJULMSHQYDQYHUVFKLOOHQLQSHQVLRHQWUDQVLWLHVWXVVHQLQGLYLGXHQ
Ervaringen in de scholings- en arbeidsloopbaan, gezondheid eerder in de
OHYHQVORRSHQJHEHXUWHQLVVHQRSKHWJHELHGYDQKXZHOLMNHQJH]LQVYRUPLQJ
]LMQUHOHYDQWRPGLYHUVHDVSHFWHQYDQGHSHQVLRHQWUDQVLWLHWHEHJULMSHQ0HW
QDPH GH HUYDULQJHQ LQ GH KXZHOLMNVVIHHU VSULQJHQ LQ KHW RRJ DDQJH]LHQ
GH]H EHODQJULMN ]LMQ YRRU KHW EHJULMSHQ YDQ YHUVFKLOOHQGH IDVHV YDQ GH
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
DDQ SHQVLRQHULQJ YLD GH ¿QDQFLsOH ZHUN RI JH]RQGKHLGVVLWXDWLH YDQ GH
ZHUNQHPHU WLMGHQV GH ODWH FDUULqUH 'H HIIHFWHQ YDQ GLYHUVH HUYDULQJHQ
in de werk en familiesfeer op de pensioenintenties van mannen werden
ELMYRRUEHHOGYHUNODDUGGRRUGH¿QDQFLsOHVLWXDWLHYDQGH]HPDQQHQWLMGHQV
GHODWHFDUULqUH0HWQDPHYRRUGHHUYDULQJYDQRSZDDUWVHPRELOLWHLWRQGHU
mannen werden –zoals verwacht– tegengestelde mechanismen geobserveerd.
+HWGRHOYDQGH]HVWXGLHZDVRPHHQEHWHUEHJULSWHNULMJHQYDQGHUHODWLHV
tussen eerdere levensgebeurtenissen en pensioentransities. Om dit doel te
EHUHLNHQ ZHUG HHQ HYHQWJHRULsQWHHUGH EHQDGHULQJ JHNR]HQ ZDDUELM GH
levensloopgebeurtenissen als startpunt voor argumentatie en modelbouw
]LMQ JHKDQWHHUG 'H]H EHQDGHULQJ EOHHN LQIRUPDWLHI WH ]LMQ HQ NDQ QRJ
YHUGHU ZRUGHQ XLWJHEUHLG LQ WRHNRPVWLJ RQGHU]RHN ELMYRRUEHHOG GRRU GH
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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
PHFKDQLVPHQ $OV KHW RQGHU]RHNVGRHO LV RP ]RYHHO PRJHOLMN YDULDWLH LQ
SHQVLRQHULQJ WH YHUNODUHQ GDQ ]RX HU RRN HHQ XLWNRPVWJHRULsQWHHUGH
benadering gekozen kunnen worden die zich meer richt op de situatie in de
laatste fase voor pensioen. Eerdere levensgebeurtenissen zouden dan kunnen
KHOSHQGH]HVLWXDWLHYRRUDIJDDQGDDQSHQVLRHQEHWHUWHEHJULMSHQ
Maatschappelijke relevantie
,QKHWOLFKWYDQGHYHUJULM]LQJLVKHWRYHUKHLGVEHOHLGVWHHGVPHHUJHULFKWRS
langer doorwerken. Dit maakt inzichten in de factoren die langer doorwerken
VWLPXOHUHQ HQ ZHUNQHPHUV JHPRWLYHHUG HQ EHWURNNHQ KRXGHQ WLMGHQV GH
ODWHFDUULqUH]HHUUHOHYDQW%RYHQGLHQ]XOOHQGHNRPHQGHMDUHQYHHORXGHUH
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
WRWDVSHFWHQYDQSHQVLRHQWUDQVLWLHV(UYDULQJHQHHUGHULQKHWOHYHQEOLMNHQ
met name samen te hangen met de manier waarop oudere werknemers
hun pensionering naderen: hoe ze in hun werk staan en wat hun intenties
]LMQWHQDDQ]LHQYDQGHWLPLQJYDQSHQVLRHQ(HQJRHGHJH]RQGKHLGEOLMNW
ELMYRRUEHHOG FUXFLDDO WH ]LMQ RP RXGHUH ZHUNQHPHUV JHPRWLYHHUG HQ
betrokken te houden en voor hun bereidheid om relatief lang door te werken.
Zowel werkgevers als werknemers staan voor de uitdaging om gezondheidsSUREOHPHQWHYRRUNRPHQQLHWDOOHHQWLMGHQVGHODWHFDUULqUHPDDUJHGXUHQGH
de hele loopbaan. Een andere relevante bevinding voor organisaties die te
PDNHQ NULMJHQ PHW HHQ YHUJULM]HQG SHUVRQHHOVEHVWDQG LV GDW ODWH FDUULqUHV
QLHWQRRG]DNHOLMNZRUGHQJHNHQPHUNWGRRUHHQFRQWLQXSURFHVYDQDIVWDQG
nemen van de werkrol. De mate van voorsorteren kan zowel toe- als
DIQHPHQLQGHWLMG2SZDDUWVHPRELOLWHLWEOLMNWELMYRRUEHHOGKHWSURFHVYDQ
afstand nemen af te kunnen remmen. Vervolgonderzoek is nodig om deze
G\QDPLHNWLMGHQVGHODWHFDUULqUHYHUGHUWHRQWUDIHOHQHQRPDQGHUHIDFWRUHQ
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
NXQQHQ EHwQYORHGHQ -XLVW HQNHOH IDFWRUHQ GLH WHQ PLQVWH ELM PDQQHQ
EOLMNHQ VDPHQ WH KDQJHQ PHW GH LQWHQWLH RP UHODWLHI ODDW PHW SHQVLRHQ WH
gaan –zoals latere toetreding tot de arbeidsmarkt, baanwisselingen, relatief
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ODDW NLQGHUHQ NULMJHQ HQ HFKWVFKHLGLQJ± ]LMQ GH DIJHORSHQ GHFHQQLD VWHHGV
JHEUXLNHOLMNHU JHZRUGHQ$OV ZH GH]H PDDWVFKDSSHOLMNH WUHQGV YHUELQGHQ
met de bevindingen van deze studie en veronderstellen dat de bevindingen
RRNJHOGHQYRRUGHMRQJHUHFRKRUWHQGDQ]RXHUYHUZDFKWNXQQHQZRUGHQ
dat de intentie om vervroegd met pensioen te gaan zwakker wordt onder
MRQJHUHFRKRUWHQ,QWHUPHQYDQDDQSDVVLQJDDQSHQVLRHQYUDJHQPHWQDPH
de resultaten ten aanzien van echtscheiding om aandacht. Gescheiden
SHUVRQHQ GLH QLHW VDPHQZRQHQ PHW HHQ SDUWQHU EOLMNHQ UHODWLHI NZHWVEDDU
WH]LMQLQGHWUDQVLWLHYDQZHUNQDDUSHQVLRHQHQ]LMQJHQHLJGRPGHVRFLDOH
dimensies van de werkrol te missen na pensionering.
2IGHUHODWLHVWXVVHQHHUGHUHOHYHQVJHEHXUWHQLVVHQHQSHQVLRHQWUDQVLWLHVJHOLMN
EOLMYHQRQGHUGHFRKRUWHQGLHLQGH QDELMH WRHNRPVWPHWSHQVLRHQ]XOOHQ
JDDQLVHHQEHODQJULMNHYUDDJYRRUWRHNRPVWLJRQGHU]RHN/HYHQVORSHQ]LMQ
DDQ]LHQOLMNYHUDQGHUGPDDURRNGHFRQWH[WZDDUELQQHQPHQVHQSHQVLRHQEHVOLVVLQJHQQHPHQYHUDQGHUWVWHUN'HZHUNQHPHUVGLH]LMQRQGHU]RFKWLQGH
KXLGLJH VWXGLH ]LMQ RXGHU JHZRUGHQ ELQQHQ HHQ FRQWH[W ZDDU ZHUNQHPHUV
vroeg met pensioen gingen en gebruik konden maken van relatief genereuze
XLWWUHGLQJVUHJHOLQJHQ'H]HFRQWH[WZRUGWHFKWHUJHOHLGHOLMNYHUYDQJHQGRRU
EHOHLG JHULFKW RS ODQJHU GRRUZHUNHQ WRHQHPHQGH ¿QDQFLsOH RQ]HNHUKHLG
HQ PHHU LQGLYLGXHOH YHUDQWZRRUGHOLMNKHLG :HOOLFKW NULMJHQ RXGHUH
werknemers door deze ontwikkelingen meer ruimte voor zelfsturing in hun
SHQVLRHQWUDQVLWLH PDDU QHHPW RRN GH LQGLYLGXHOH YHUDQWZRRUGHOLMNKHLG
WRH RP YRRUEHUHLGLQJHQ WH WUHIIHQ YRRU SHQVLRQHULQJ DO WLMGHQV GH HHUGHUH
levensloop. Door deze ontwikkelingen kunnen transities en ervaringen
WLMGHQV GH ODWH FDUULqUH PHHU KHWHURJHHQ HQ FRPSOH[ ZRUGHQ HQ ZHOOLFKW
sterker verbonden met gebeurtenissen eerder in het leven.

