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Abstract NL 

Recente beleidswijzigingen leiden er toe dat individuen in de meeste ontwikkelde economieën steeds 

meer verantwoordelijkheid krijgen voor het regelen en het plannen van hun eigen pensioen. In dit 

overzichtsartikel kijken we op basis van het “levenscyclus” model naar de wijze waarop individuen 

flexibiliteit bij het plannen en regelen van hun pensioen mee moeten wegen en waarderen. We 

gebruiken hiervoor de theorie van optie waarderingen. We starten met het geven van een 

literatuuroverzicht waarbij we ingaan op resultaten uit onderzoeken uit de financiële economie, 

strategie en milieu economie. Dit doen we om de optiewaarde vanuit meerdere, verschillende 

perspectieven te kunnen conceptualiseren. Vervolgens zullen we optie waarderingen toepassen op de 

voorbereiding en het plannen binnen het “levenscyclus model”. Deze algemene benadering wordt 

gevolgd door een discussie van de drie belangrijkste vermogenscomponenten van een individu in zijn of 

haar levenscyclus: financieel kapitaal, menselijk kapitaal en gezondheidskapitaal.  Voor elke van deze 

drie kapitaalvormen zullen voorbeelden gegeven worden van relevante consumenten beslissingen en 

hun invloed op de optie waarde binnen de levenscyclus. Hierna zullen we een overzicht geven van de 

gedragsmatige invloeden die relevant zijn voor optie waarde in de context van het voorbereiden voor 

pensionering en voor keuzes met betrekking tot de levenscyclus. We sluiten af met een verdiepende, 

praktijkgerichte discussie over optie waarde van herscholing en enkele andere maatschappelijke 

uitdagingen die gerelateerd zijn aan de verschillen in optie waardes tussen individuen. 

 

Abstract ENG: 

Recent policy shifts in many of the advanced economies worldwide confront individuals with a greater 

responsibility in preparing and planning for their own retirement. In this review paper, we build on the 

life cycle model and address how individuals should take into consideration and value flexibility when 

preparing and planning for their retirement by taking an options-based approach. We first provide a 

literature overview building on work in the areas of finance, strategy, and environmental economics to 

conceptualize option value from various different viewpoints. Then, we apply an options-based 

approach to the individuals’ life cycle preparation and planning. This general approach is followed by a 

discussion of the three key capital components in an individual’s life cycle: financial capital, human 

capital, and health capital. For each of the three capital components we provide examples of relevant 

consumer decisions and the possible impact these decisions might have on life cycle option value. Next, 

we offer an overview of behavioral considerations when it comes to the role of option value in 

retirement preparation and life cycle decisions. We conclude with a more practice-oriented discussion 

of a relevant and timely in-depth example of option value and mid-career retraining and provide several 

general societal challenges related to differences in option value between individuals.  

 


