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Zware beroepen: de brandweer als rolmodel
We komen vaak te laat in actie om ons goed voor te bereiden op doorwerken tot de AOWleeftijd. De brandweer laat zien hoe het ook kan: iedere nieuwe brandweerman moet vanaf zijn
aantreden al nadenken over een tweede carrière na twintig dienstjaren. Dit staat in de zojuist
verschenen publicatie ‘Langer doorwerken: keuzes voor nu en later’ van het Centraal
Planbureau (CPB) en Netspar. Op basis van het rapport roept het CPB het kabinet op om na te
denken over mogelijkheden om langer doorwerken voor iedereen haalbaar te maken.
Het is noodzakelijk dat werkenden vooruit kijken om voorbereid te zijn op een toekomst waarin we langer
doorwerken. Dit is in de praktijk lastig. De overheid kan werkenden helpen met meer inzicht in
hun financiële situatie nu en later, met opleiding en ontwikkeling en kan een gezonde leefstijl
stimuleren. Een andere koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting (bijvoorbeeld niet éénop-één) kan scherpe randen van de gevolgen voor de AOW-leeftijdverhoging wegnemen. Dit is echter
wel kostbaar. Ook een betere bescherming van zzp-ers en flexwerkers tegen arbeidsongeschiktheid en
pensioen kan verlichting geven. Veel genoemde andere maatregelen, zoals deeltijd-AOW of flex-AOW
zetten geen zoden aan de dijk voor mensen met weinig aanvullend
pensioen. Een zwareberoepenregeling ontmoedigt het zorgen voor gezond werk.
Voor de huidige generaties ouderen kunnen tijdelijke maatregelen helpen om werk tot de AOW leeftijd
mogelijk te maken. Zo lijken een (op de korte termijn kostbare) vertraging van de AOW-leeftijdsverhoging
en extra investeren in om- en bijscholing van ouderen verlichting te kunnen bieden.
De stijging van de AOW-leeftijd geldt voor iedereen, maar de impact is niet voor iedereen
hetzelfde. Mensen die een aantal jaar voor hun pensioen staan, hebben minder tijd dan jongeren
om zich (fysiek en financieel) in te stellen op langer doorwerken. Vooral lager opgeleiden en mensen met
een laag inkomen valt het doorwerken relatief zwaar, omdat ze minder vaak een goede gezondheid en
goede arbeidsmarktpositie hebben en minder financiële middelen tot hun beschikking hebben.

Over de Netspar Brief
De Netspar Brief is bedoeld om onderzoeksresultaten gericht voor het voetlicht te brengen bij
pensioenprofessionals, beleidsmakers en wetenschappers. Daarmee worden bouwstenen aangereikt
voor een goed geïnformeerd Nederlands pensioendebat. In de Netspar Brief wordt onderzoek op het
gebied van pensioen en vergrijzing samengevat en staan analyse en duiding centraal. Deze Netspar Brief
over langer doorwerken is in samenwerking met het Centraal Planbureau tot stand gekomen en
gelijktijdig door het CPB als policy brief naar buiten gebracht.
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