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werken met een aow

Samenvatting

In dit paper laten we zien dat het aantal pensioengerechtigden 
dat doorwerkt in Nederland, nog zeer klein is. Desondanks zien 
we wel een forse stijging in de arbeidsparticipatie van pensioen-
gerechtigden. In de toekomst zou deze groep dus substantieel 
kunnen worden. De meeste mensen die doorwerken, doen dat 
in dezelfde sector waar zij ook werkzaam waren voordat zij de 
AOW-gerechtigde leeftijd bereikten en doen dit vooral parttime. 
Het lijkt dus vooral om banen te gaan die als overbrugging dienen 
tussen werk en pensioen. Opvallend is het hoge percentage zelf-
standigen onder de werkende AOW-gerechtigden. 
 In Nederland zijn in het laatste decennium vooral 

AOW-gerechtigden met een laag opleidingsniveau, een laag inko-
men en een laag pensioen langer gaan doorwerken. Dit duidt 
erop dat in Nederland beperkingen in de financiële planning een 
belangrijke rol spelen voor het langer doorwerken. 
 Een belangrijke beleidsvraag is in welke mate het doorwerken 
van AOW-gerechtigden van invloed is op de arbeidsmarktkansen 
van jongeren. Wij vinden geen aanwijzingen voor verdringings-
effecten op de arbeidsmarkt. De arbeidsparticipatie van jongeren 
in Nederland blijft constant en lijkt zelfs eerder positief gecorre-
leerd te zijn met het doorwerken van ouderen dan andersom. Uit 
de literatuur blijkt ook dat jong en oud eerder complementair dan 
substituut zijn op de arbeidsmarkt.
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 We verbinden een tweetal beleidsimplicaties aan de boven-
staande conclusies. De voornaamste is dat er weinig aanleiding 
lijkt te zijn vanuit arbeidsmarktperspectief voor veranderingen in 
Nederlands pensioenbeleid. Het langer doorwerken van oude-
ren kan blijvend worden gestimuleerd zonder dat de kansen van 
jongeren worden geschaad. Bovendien kan het langer door-
werken mensen helpen om hun inkomen te verhogen na de 
pensioen gerechtigde leeftijd. Zorgpunt voor beleidsmakers is 
echter wel dat vooral onder mensen met een lage sociale econo-
mische status en een (zeer) laag pensioen het aantal doorwerkers 
fors is gestegen. Dit betekent dat een groeiende groep mensen 
blijft doorwerken vanuit financiële noodzaak. Hieruit volgt de 
logische vraag waarom werknemers een dergelijk laag pensioen 
hebben en in hoeverre beleid nodig is om deze mensen extra te 
helpen bij het plannen van hun pensioen. Daarnaast is de vraag 
of deze groep meer kan en wil sparen tijdens hun werkzame 
leven.
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1. Inleiding

De afschaffing van VUT en prepensioenregelingen hebben de 
financiële prikkels voor werkenden om langer door te werken 
substantieel vergroot (Euwals et al. 2010; Montizaan et al. 2010; 
De Grip et al. 2013). Als gevolg van verschillende hervormingen op 
het gebied van pensioenen steeg de gemiddelde pensioenleeftijd 
in Nederland van 61 jaar in de jaren 2000-2006 naar 64,4 jaar in 
2015. Tussen 2003 en 2015 is het aantal werkenden in de leeftijd 
55-64 jaar gegroeid van 762.000 naar ruim 1.300.000, terwijl 
het aantal werkenden in de leeftijd 65-74 jaar verdrievoudigd 
is van 66.000 naar 178.000. Door de stapsgewijze verhoging van 
de AOW-leeftijd kan verwacht worden dat de pensioenleeftijd 
verder omhoog zal gaan in de komende jaren. Het succes van het 
gevoerde beleid rond langer doorwerken kan echter ook deels 
worden verklaard uit het feit dat doorwerken na de pensioen-
gerechtigde leeftijd steeds meer maatschappelijk geaccepteerd 
wordt in Nederland (maar ook in landen als Denemarken en 

Noorwegen): 90 procent van de Nederlanders vindt dat doorwer-
ken na de officiële pensioenleeftijd mogelijk moet zijn (Novikova 
& Dingemans 2016). 
 Veel arbeidsovereenkomsten bevatten nog een pensioen-
ontslag-beding waarin staat dat de arbeidsovereenkomst van 
rechtswege eindigt op het moment dat de werknemer de pensi-
oengerechtigde leeftijd of de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt. Om 
te bevorderen dat werkgevers bereid zijn tot een verlenging van 
de arbeidsovereenkomst of een nieuwe overeenkomst opstellen 
met pensioengerechtigden, is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) 
aangenomen. Deze wet moet het eenvoudiger maken om de 
arbeidsovereenkomst met een AOW-gerechtigde werknemer te 
beëindigen. Beleidsmatig wordt er verder naar gestreefd om de 
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overgang van werk naar definitieve uittreding meer geleidelijk te 
laten verlopen, bijvoorbeeld via deeltijdpensionering (Blank et al. 
2004; Van Soest & Kantarci 2007). Dit kan mensen over de streep 
trekken om door te werken na de pensioengerechtigde leeftijd op 
het moment dat zij vrezen voor overbelasting.
 De stijgende acceptatie van het doorwerken na de pensioen-
gerechtigde leeftijd in Nederland roept echter belangrijke vragen 
op. Allereerst is het de vraag hoeveel mensen doorwerken na de 
pensioengerechtigde leeftijd en wat hun beweegredenen zijn om 
dit te doen. Willen deze mensen doorwerken na de pensioen-
gerechtigde leeftijd of zijn zij hiertoe gedwongen door alle verso-
beringen in het pensioenstelsel. Ten tweede is het de vraag wat 
het langer doorwerken van AOW’ers betekent voor de arbeids-
markt. Specifiek is het van belang om te achterhalen of er moge-
lijk sprake is van verdringing van jongeren op de arbeidsmarkt.1
 In dit paper gaan wij in op de volgende vragen:2
– Wat is de omvang van de groep werkenden met een AOW, en in 

welke beroepen en sectoren zijn zij werkzaam?

– Wat zijn de beweegredenen om langer door te werken na de 
pensioengerechtigde leeftijd?

– Wat is de impact van het doorwerken na de pensioen-
gerechtigde leeftijd op de arbeidsmarktkansen van jongeren 
(verdringingseffecten)?

– Zijn er implicaties voor beleid van het doorwerken na de 
AOW-leeftijd?

Hoewel dit paper zich primair richt op werkenden met een AOW 
kunnen de ontwikkelingen in die groep niet los worden gezien 

1 Zie bijvoorbeeld: Raad van State, Advies W12.12.0183/III.
2 In bijlage 1 is een overzicht te vinden van de in dit paper gebruikte 

 databronnen.
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van ontwikkelingen in de arbeidsdeelname van de personen 
in de leeftijdsgroep 55-64, die nog geen recht hebben op een 
AOW-uitkering. Immers die groep zal op korte termijn aanspraak 
kunnen doen op een AOW, en ontwikkelingen in hun arbeids-
marktparticipatie is relevant voor toekomstige verwachte ontwik-
kelingen. Bovendien kunnen verdringingseffecten niet alleen 
plaatsvinden tussen AOW’ers en jongeren. Het is zeer aannemelijk 
dat indien het langer doorwerken door AOW’ers een impact heeft 
op de arbeidsmarktparticipatie, dat deze het meest gevoeld zal 
worden door de leeftijdsgroep die net voor de AOW-gerechtigde 
leeftijd zit. 
 Dit paper is als volgt opgebouwd. Paragraaf 2 gaat in op de 
omvang van de groep werkenden in de AOW-leeftijd. Paragraaf 
3 gaat in op beweegredenen en paragraaf 4 op de mogelijke 
verdringingseffecten van langer doorwerken. Dit paper sluit af 
met enkele beleidsimplicaties in paragraaf 5.
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2. Omvang doorwerken

2.1 Trends in arbeidsparticipatie en pensioenleeftijd
Hoe ziet de recente ontwikkeling van de arbeidsmarktparticipatie 
van AOW-gerechtigden op de Nederlandse arbeidsmarkt eruit? 
Het aantal werkzame ouderen is over de periode 2003-2015, mede 
onder invloed van veranderingen in VUT en prepensioenrege-
lingen, flink gestegen. Zo is over deze periode het aantal 55-64 
jarigen met een baan met 77 procent gestegen van 762.000 in 
2003 naar ruim 1.300.000 in 2015.3 Als gevolg van de verhoging 
van de AOW-leeftijd is te verwachten dat ook de participatie van 
65-plussers de komende jaren nog verder zal stijgen (De Grip et 
al. 2013).
 Figuur 2.1 laat de ontwikkeling zien van de netto arbeidspar-
ticipatie in de periode 2003-2015 voor AOW-gerechtigden onder 
de 75 jaar (rechter as in figuur).4 Om een goed beeld te geven van 
de ontwikkeling wordt deze afgezet tegen die van 55-64 jarigen, 
jongeren op de arbeidsmarkt tussen de leeftijd van 15 en 34 jaar, 

en de totale bevolking van Nederland (linker as). De figuur laat 
zien dat de netto arbeidsparticipatie het sterkst gestegen is onder 
AOW-gerechtigden onder de 75 jaar: van minder dan 6 procent in 
2003 naar bijna 12 procent in 2015.5 De netto arbeidsparticipatie 
in deze groep is dus meer dan verdubbeld. In de leeftijdsgroep 
55-64 jarige is de netto arbeidsparticipatie gestegen van 43 
procent in 2003 naar ongeveer 65 procent in 2015. Onder jongeren 

3 http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82646NED&D1=0&D2=
0&D3=7-14&D4=0-1,11,l&D5=4,9,14,19,24,29,34,39,44,49,54,59,l&VW=T.

4 We hanteren de internationale definitie voor de netto arbeidsparticpatie:  
Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking (die voor minstens 1 uur per 
week betaald werk heeft) in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevol-
king).

5 Ook in landen als Denemarken, Noorwegen en Zweden stijgt de arbeidsparti-
cipatie van 65-plussers sterk (Larsen en Pedersen 2015).
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is de netto arbeidsparticipatie in die periode onveranderd geble-

ven, maar daar staat tegenover dat het aantal ingeschrevenen in 
het hoger onderwijs gestaag stijgt. Hierdoor komen jongeren pas 
later op de arbeidsmarkt. 
 Op basis van de koppeling tussen verschillende registerdata 
van het CBS kan een nog preciezer beeld worden gegeven van 
de ontwikkeling van de participatie naar leeftijd. De koppeling 
betreft banenbestanden in SSB en informatie over of mensen 
al dan niet AOW ontvangen. Figuur 2.2 laat zien dat in 2014 de 
netto participatie onder 55-jarigen 68,3 procent was, terwijl deze 
maar 36,4 procent was voor 64-jarigen.6 Als we kijken naar de 

6 Vanwege het opschuiven van de pensioengerechtigdeleeftijd met 2 maanden 
in 2014 presentere wij niet de participatie voor 65 jarigen. De participatie 
onder pensioengerechtigde 65 jarigen is hoger dan voor 66-jarigen.

Figuur 2.1 Netto arbeidsparticipatie naar leeftijd, 1995-2015

Bron: EBB, bewerking ROA
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AOW-gerechtigden die in 2014 66 jaar waren (de AOW-leeftijd was 
in 2014 65 jaar en 2 maanden), dan blijkt dat de arbeidspartici-
patie onder deze groep maar 14,2 procent was. Het daalt verder 
naar minder dan 3,8 procent voor 74-jarigen. Oftewel: mensen 
werken vooral door in het eerste jaar nadat zij AOW-gerechtigd 
zijn, waarna vervolgens de participatie gradueel terugloopt met 
de leeftijd. 

2.2 Arbeidsparticipatie AOW-gerechtigden: verandering van 
sector
Tabel 2.1 laat zien dat van de AOW-gerechtigden die doorwerken 
in 2010 en 2014, maar in 2006, respectievelijk 2010, nog  werkzaam 
waren en toen niet in aanmerking kwamen voor AOW, maar een 

Figuur 2.2 Netto arbeidsparticipatie naar leeftijd, 2014

Bron: SSB, ROA bewerking
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klein deel ervoor kiest om van sector te veranderen. Maar 30 
procent veranderd van sector. Dit percentage blijft vrij constant 
tussen de twee in tabel 2.1 onderscheiden periodes. 

2.3 Percentage AOW-gerechtigden in de werkzame 
beroepsbevolking
De sterke groei in de arbeidsparticipatie van AOW-gerechtigden 
betekent echter nog niet dat het aantal werkende AOW-gerechtig-
den substantieel is. Immers, figuur 2.1 laat zien dat de arbeids-

participatie van AOW-gerechtigden nog steeds veel lager is dan 
die van andere leeftijdsgroepen. Op basis van de EBB laat figuur 
2.3 derhalve het aandeel AOW-gerechtigden, en ter vergelijking 
het aandeel 55-64 jarigen, in de totale werkzame beroepsbe-
volking zien in de jaren 1996-2014. Het aandeel 55-64 jarigen 
onder de werkenden is gestegen van ongeveer 6 procent naar 
ongeveer 16 procent. In vergelijking hiermee is het aandeel 
AOW-gerechtigden onder werkenden zeer laag. Deze was maar 
0,5 procent in de jaren 1996-2001, en is gestegen tot  ongeveer 
2,3 procent in 2014. Dit komt uiteindelijk neer op ongeveer 
178.000 AOW-gerechtigden die aan het eind van deze periode 
een baan hadden na hun pensionering. 

Tabel 2.1 Overgang van AOW en verandering in arbeidsmarktstatus

Ontvangt AOW in 
2010 en werkt door, 
geen AOW in 2006

Ontvangt AOW in 
2014 en werkt door, 
geen AOW in 2010

In een andere sector gaan werken 29,6 31,0

In dezelfde sector blijven werken 70,4 69,0

Bron: SSB, ROA bewerking
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2.4 Gewerkte uren van AOW’ers in loondienst
Om ten slotte een goed beeld te krijgen van het totale arbeids-
aanbod van AOW’ers is niet alleen informatie nodig over de 
omvang van de groep AOW’ers die werk heeft, maar is ook het 
aantal gewerkte uren van belang. We kunnen immers aannemen, 
omdat de optie van deeltijdpensionering is geïntroduceerd, dat 
niet elke AOW’er fulltime zal doorwerken. 
 Op basis van SSB data kunnen we vaststellen wat het 
aantal gewerkte uren is van werkende AOW’ers in loondienst.7 
Gemiddeld genomen werken AOW’ers met een baan in loon-

7 SSB bevat geen informatie over de gewerkte uren van zelfstandigen.

Figuur 2.3 Percentage 55-64 jarigen en AOW-gerechtigden in de 
werkzame beroepsbevolking, 1996-2014

Bron: EBB, ROA bewerking
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dienst 16 uur per week. Dat is dus inderdaad veel minder dan het 
gemiddeld aantal gewerkte uren van alle werkenden in de leef-
tijd 15-74 jaar in Nederland, dat eerder ligt om en nabij de 31 uur 
(ROA, AIS) en is ook een stuk lager dan dat van werkenden in de 
leeftijd 55-64 jaar (28 uur). Daarbij werken mannen met een AOW 
meer uren dan vrouwen met een AOW (respectievelijk 17 uur en 14 
uur). 
 Tot nu toe laten onze analyses zien dat het aantal werkende 
AOW-gerechtigden gestaag stijgt, maar ook dat deze groep nog 
steeds klein is, niet fulltime werkt en vaak in de eigen sector blijft 
doorwerken. In zoverre lijkt deze groep werkenden, als het om 
hun arbeidsaanbod in kwantitatieve zin gaat, in eerste instantie 
niet echt relevant voor de beleidsagenda in Nederland. Voordat 
we deze conclusie echter kunnen trekken, moeten we eerst kijken 
naar de beweegredenen van de AOW-gerechtigden om langer 
door te werken, en de vraag of langer doorwerken wel of geen 
verdringing van jongeren tot gevolg heeft. 
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3. Beweegredenen

Beleidsmatig speelt de vraag wat de kenmerken zijn van de 
AOW’ers die langer doorwerken. Hoe groot is de groep die intrin-
siek gemotiveerd is om langer door te werken na de pensioenge-
rechtigde leeftijd en hoe groot is de groep die wordt gedwongen 
om dit te doen. In bestaande studies is reeds uitgebreid aandacht 
besteed aan de beweegredenen die pensioengerechtigden (weer) 
doen laten participeren op de arbeidsmarkt. Deze literatuur is 
vooral gericht op de VS. Ondanks dat het pensioensysteem in 
de VS sterk afwijkt van die in Nederland, bieden de studies op 
het Amerikaans pensioengedrag belangrijke handvatten voor 
Nederland.8 

3.1 Beweegredenen in de VS
De belangrijkste trend in de VS is dat een substantieel deel van 
de gepensioneerden steeds vaker een niet traditioneel pensione-
ringspatroon volgen. Maestas (2010) laat zien dat bijna 50 procent 

van alle gepensioneerden in de VS kiezen voor deeltijdpensioen 
voor definitieve uittrede of betaalde arbeid na een periode van 
uittreding (‘unretirement’). Van de personen die met pensioen 
gaan, gaat 26 procent na pensionering weer aan het werk. Ze zijn 
veelal werkzaam in de dienstenindustrie (management/sales). 
De personen die doorwerken in de VS nadat ze met pensioen zijn 

8 Pensioenen in de VS kenmerkt worden al decennialang doorgaans geregeld 
via een beschikbaar premiesysteem (defined contributions, DC). In Nederland 
werd daarentegen vooral gewerkt met een beschikbaar uitkeringssysteem 
(defined benefits, DB) oftewel salaris-diensttijdsysteem waarbij het pensioen-
fonds het beleggingsrisico voor zijn rekening neemt. Sinds de kredietcrisis 
winnen ook in Nederland DC-pensioencontracten structureel aan populariteit. 
Daarnaast fluctueren pensioenen in de VS meer met de conjuncturele cyclus 
dan in Nederland. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Pensioenfonds
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pensioenfonds
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beleggen
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gegaan zijn vaker gezond, hebben een hoger opleidingsniveau en 
zijn meer vermogend (Haider en Loughran 2015).
 Twee mechanismen kunnen een rol spelen bij de terugkeer 
naar betaald werk na pensionering: 1) gebrekkige financiële plan-
ning dwingt mensen weer aan het werk en 2) de terugkeer naar 
betaald werk is gepland en omvat een meer complex pensioen 
proces. Maestas (2010) laat zien dat 82 procent van de unretirees 
in de VS hierop anticipeerde toen zij nog werkzaam waren. Voor 
de minderheid (18 procent) die niet anticipeerde op  unretirement 
wordt weinig bewijs gevonden voor het feit dat financiële schok-
ken, een lage pensioenopbouw of een slechte planning dit 
veroorzaken. Het zijn immers de vermogende mensen die vaker 
doorwerken. Ook andere studies tonen aan dat unretirees in de VS 
doorgaans geen problemen ondervinden in hun consumptiepa-
troon na de pensioengerechtigde leeftijd (Vesile 2014).
 Er is meer bewijs voor dat veranderingen in preferenties een 
belangrijke rol spelen: mensen keren vooral terug naar betaald 
werk omdat zij minder tevreden zijn met hun situatie tijdens 

pensionering dan dat zij op voorhand hadden voorspeld. Dit 
wordt onderstreept door de een studie van Kim en Feldman 
(2000) die aantonen voor de VS dat brugbanen tijdens pensio-
nering, die de volledige uittrede op de arbeidsmarkt uitstellen, 
een positief effect hebben op de algemene tevredenheid met het 
leven.
 Dit roept de vraag op wat de motieven zijn van mensen met 
een goede pensioenopbouw om door te werken na hun pensio-
nering. Waarom motiveert het langer doorwerken hen? De 
Continuity Theory of Aging van Atchley’s (1989) biedt hiervoor een 
aantal mogelijke verklaringen:
1. Gepensioneerden willen hun dagelijkse routines handhaven;
2. Werk biedt structuur aan het dagelijks leven;
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3. Zelfwaardering kan sterk gekoppeld zijn aan de eigen 
loopbaan;

4. Behoud van sociale contacten.

Omdat het langer doorwerken na de pensioengerechtigde leef-
tijd op vrijwillige basis gebeurt, is het mogelijk dat mensen meer 
vrijheid krijgen in de taken die zij doen en kunnen zij hun werk 
mogelijk beter combineren met de vrijetijdsbesteding in het 
privéleven. Het biedt gepensioneerden de mogelijkheid om actief 
te blijven en werk te blijven verrichten waar zij plezier aan bele-
ven. De continuïteit in levenspatronen kan daarbij helpen om het 
welbevinden op peil te houden of zelfs te verhogen. 

3.2 Beweegredenen in Europa
Er zijn ook enkele studies gedaan in Europa die eenzelfde beeld 
schetsen als in de VS, hoewel zij niet uitsluitend kijken naar 
pensioengerechtigden. Komp et al. (2010) laten op basis van de 
Share data zien hoe vaak betaald werk voorkomt in de leeftijds-

categorie 60-70 in elf Europese landen in 2005. Zij laten zien 
dat betaald werk in deze leeftijdsgroep het vaakst voorkomt in 
Denemarken, Zweden en Zwitserland, en het minst vaak in België 
en Frankrijk. Zij concluderen verder dat betaald werk vaker voor-
komt als de sociaaleconomische status hoger is (bijvoorbeeld 
gemeten aan het beroepsprestige), maar dat de rol van sociaal-
economische status kleiner wordt als het aandeel privé pensioe-
nen hoger is. Larsen en Pedersen (2012) laten voor Denemarken 
zien dat de arbeidsdeelname onder 65-plussers net zoals voor 
de VS positief gecorreleerd is met gezondheid, opleiding en 
vermogen. 
 Pettersson (2011) toont een meer genuanceerd beeld voor 
Zweden. Preferenties zijn ook in deze studie een belangrijke 
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verklarende factor voor de terugkeer van gepensioneerden naar 
betaald werk, maar financiële prikkels spelen een grotere rol voor 
mensen die vroeg met pensioen zijn gegaan. Kanabar (2012) vindt 
voor het Verenigd Koninkrijk dat, naast preferenties, negatieve 
financiële schokken wel degelijk een belangrijke determinant zijn 
voor de keuze van unretirement. 
 Het ziet er dus naar uit dat binnen Europa het leeuwendeel 
van de pensioengerechtigden die doorwerken net zoals in de VS 
dit van te voren inplannen en dat motivatie hierbij een grote rol 
speelt. Die mensen willen dus doorwerken!
 In tegenstelling tot de VS zien we echter ook dat negatieve 
financiële schokken pensioengerechtigden kunnen bewegen om 
door te werken na de pensioengerechtigde leeftijd. Oftewel: in 
Europa vergroten zowel intrinsieke motivatie als financiële beper-
kingen de kans dat pensioengerechtigden langer doorwerken. Dit 
laatste mechanisme kan een belangrijke rol spelen in het licht 
van de versoberingen in het pensioenstelsel en de kredietcrisis in 
Nederland.

3.3 Doorwerken na de AOW: De Nederlandse casus

Financiële prikkels?
Worden AOW-gerechtigden die blijven werken, door dezelfde 
beweegredenen gestimuleerd als de werkende pensioengerech-
tigden in de VS en Europa? Willen zij doorwerken of moeten zij 
doorwerken?
 In een recente studie op basis van een vignet experiment laten 
wij zien voor Nederland dat financiële prikkels die langer door-
werken stimuleren in het pensioensysteem en de mogelijkheid 
om met deeltijdpensioen te gaan de bereidheid vergroten om 
door te werken na de pensioengerechtigde leeftijd (Elsayed et 
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al. 2015).9 Het onderzoek is uitgevoerd onder respondenten van 
de ROA/APG Werknemersonderzoek Publieke Sector. De conclusie 
van het onderzoek is dat toegang tot deeltijdpensioen de kans 
significant vergroot dat werkenden hun pensioen uitstellen tot 
na de AOW-leeftijd van 67 jaar (+24 procent). Vooral een combi-
natie van hoge financiële incentives en deeltijdpensioen zorgen 
er voor dat werkenden hun pensioen uitstellen tot 67 jaar of 
later. Dit kan serieuze consequenties hebben voor de toekomst 
van de Nederlandse arbeidsmarkt aangezien 26 procent van 
de werknemers zou kiezen om met deeltijdpensioen te gaan 
als zij de mogelijkheid zouden krijgen. De resultaten van deze 
studie suggereren dus dat net zoals in Zweden en het Verenigd 
Koninkrijk een substantiële groep mensen blijft doorwerken 
vanwege financiële redenen.10 

9 Het vignet experiment houdt in dat respondenten een aantal keer een keuze 
moeten maken voor een uittredeleeftijd, gegeven de financiële incentive 
structuur van fictieve, maar realistische voltijd en deeltijdpensioensystemen. 
Hierbij werd op gerandomiseerde wijze gevarieerd met de hoogte van het 
pensioeninkomen (inkomenseffect) de mate waarin het financieel loont om 
later uit te treden (prijs van vrije tijd effect), en de duur van het aantal jaren 
werk in deeltijd. Zie Elsayed et al. (2015) voor een beschrijving van het experi-
ment. 

10 Elsayed et al. (2015) vinden dat voor het overgrote deel van de mensen de 
impact van deeltijdpensioen op totale arbeidsparticipatie gedurende de 
levensloop echter negatief is. Mensen beginnen eerder af te bouwen, maar 
blijven wel langer door te werken. De duur van het langer doorwerken weegt 
echter niet op tegen het verlies aan arbeidsuren gedurende de afbouwperi-
ode. Dit resultaat wordt vooral bewerkstelligd door dat deze analyses ook een 
grote groep mensen omvat die niet willen werken na de pensioengerechtigde 
leeftijd. Relevanter voor de boodschap in dit paper is echter om te kijken naar 
de kleine groep mensen die bereid is door te werken tot of na de pensioen-
gerechtigde leeftijd. Elsayed et al.( 2015) laten zien dat part-time pensionering 
ertoe leidt dat binnen de groep mensen die willen doorwerken na de 
pensioen  gerechtigde leeftijd een grote groep kiest om dan zelfs door te 
 werken tot 70 jaar. 
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Motivatie om door te werken?
Uit de literatuur is gebleken dat het werk hervatten na pensione-
ring in de VS en ook in Europa sterk gecorreleerd is met de soci-
aaleconomische status. Gepensioneerden met een baan hebben 
vaak een betere gezondheid, een hogere opleiding en meer 
vermogen. Geldt dit ook voor Nederland?
 Uit een NIDI studie blijkt dat 10 procent van de 60-plussers in 
Nederland wil doorwerken na de leeftijd van 67 jaar, maar dat 
doorwerken vooral populair is bij mensen met een hogere func-
tie: ruim 20 procent van de werkenden in hoger intellectueel of 
vrije beroepen wil doorwerken na hun 67ste; bij ongeschoolde 
en geoefende handarbeiders is dit slechts 4 procent (van Solinge 
& Henkens 2016). Deze cijfers over het willen doorwerken zijn 
aardig in lijn met cijfers over het feitelijk langer doorwerken. 
Van de hoogopgeleide AOW-gerechtigden onder de 75 jaar was 
in 2014 ruim 20 procent nog werkzaam. Dit percentage was maar 
12,7 procent onder middelbaar opgeleiden en 7,3 procent onder 
laagopgeleiden. 

 Uit analyses van Van der Zwaan et al. (2016) blijkt verder dat 
60-64-jarigen met een goede gezondheid of die vrijwilligerswerk 
verrichten vaker doorwerken na het bereiken van de pensioen-
gerechtigde leeftijd. 
 Figuur 3.1 illustreert de verschillen in de ontwikkeling in de 
netto participatie in Nederland naar opleidingsniveau. Als we 
kijken naar deze figuur, dan blijkt echter dat de stijging in netto 
participatie van AOW-gerechtigden in de periode 1996-2015 het 
sterkst is geweest voor laagopgeleiden. De figuur suggereert 
dus dat in tegenstelling tot de VS er in Nederland in de afgelo-
pen twee decennia vooral een financiële noodzaak bepalend 
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is geweest voor de stijgende trend in het doorwerken na de 
pensioen gerechtigde leeftijd.11 
 Een andere proxy voor de sociaaleconomische status is het 
inkomen dat AOW’ers voor hun pensionering verdienden. We 
kunnen aannemen dat als hun inkomen relatief laag was dat 
zij dan ook minder eigen vermogen hebben opgebouwd dat als 
aanvulling kan dienen voor hun pensioen. Om verder te kijken 
of financiële noodzaak een rol speelt bij de beslissing om door 
te werken hebben we een regressieanalyse uitgevoerd waarin 
het inkomen wordt gerelateerd aan de kans om na het berei-

11 Het percentage AOW’ers in de leeftijd 65-74 jaar met een baan is overigens 
groter onder mannen dan onder vrouwen: van de mannen met een AOW had 
6,3%, van de vrouwen was dit 2,6%. 

Figuur 3.1 Ontwikkeling van netto arbeidsparticipatie 1996-2015, 
naar leeftijd en opleidingsniveau (geïndexeerd, 1996=100)

Bron: EBB, bewerking ROA
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ken van de AOW-leeftijd nog te werken. De resultaten hiervan 
zijn opgenomen in tabel C.1 in bijlage C. In overeenstemming 
met de resultaten voor het opleidingsniveau blijkt ook uit deze 

analyse dat mensen met een laag inkomen voor het bereiken van 
de AOW-leeftijd vaker blijven werken als zij AOW ontvangen. We 
observeren echter ook dat de relatie tussen inkomen en doorwer-
ken na de AOW niet lineair is: figuur 3.2, dat gebaseerd is op de 
in tabel C.1 gerapporteerde schatting, laat zien dat ook een groep 
mensen met een zeer hoog inkomen een grotere kans heeft om 
door te werken.12 In zoverre is dit resultaat in overeenstemming 
met de resultaten uit Zweden en het Verenigd Koninkrijk die er op 
duiden dat vooral mensen met een hoge en een lage sociaaleco-
nomische status blijven doorwerken na pensionering. 

12 De geprojecteerde kansen dienen niet te worden geïnterpreteerd omdat deze 
gebaseerd zijn op de marginale effecten van de inkomenscoëfficiënten van 
het regressiemodel. 

Figuur 3.2 Relatie inkomen in 2006 en werken als AOW’ers in 2014

Bron: SSB, bewerking ROA
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 Figuur 3.3 zet vervolgens de kans dat mensen doorwerken na 
de AOW-gerechtigde leeftijd, af tegen het bruto pensioeninko-
men (inclusief AOW).13 Het blijkt dat vooral mensen met een laag 

pensioen vaker doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd. In 
combinatie met onze eerdere resultaten voor het inkomen is 
dit zorgwekkend.14 De figuur suggereert dat een groep mensen 
een laag pensioeninkomen heeft opgebouwd en daarom na de 
pensioengerechtigde leeftijd blijft werken. Voor een substantiële 
groep wordt het langer doorwerken dus ingegeven door financiële 
prikkels.15 

13 De grootte van de geprojecteerde kansen dienen niet te worden geïnterpre-
teerd omdat deze gebaseerd zijn op de marginale effecten van de pensioen-
coëfficiënten van het regressiemodel.

14 Uit kwalitatieve interviews met ouderen door van der Zwaan et al. (2016) komt 
financiële noodzaak naar voren als de belangrijkste reden om door te werken 
na pensionering. Zie ook De Wind et al. (2014).

Figuur 3.3 Relatie pensioeninkomen (inclusief AOW) en werken als 
AOW’ers in 2014

Bron: SSB, bewerking ROA
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Beroep van werkende AOW-gerechtigden
De heterogeniteit in sociaaleconomische status blijkt verder uit 
analyses op de EBB waarin een beeld geschetst wordt van de 
beroepsachtergrond van de werkende AOW’ers. Wij bakenen de 
beroepen hier af aan de hand van de Beroepenindeling ROA-CBS 
(ROA 2015). In slechts 14 van de 114 beroepsgroepen in Nederland 
is het aandeel AOW-gerechtigden onder de werkenden 5 procent 
of meer. Tabel 3.1 geeft een overzicht van de beroepsgroepen 
met meer dan 5 procent AOW-gerechtigden voor de jaren 2013-
2014, de trendmatige ontwikkelingen in de werkgelegenheid van 
die beroepen tussen 1996 en 2014, het gemiddeld opleiding-
sniveau van het beroep (GON)16 en het percentage zelfstandi-
gen. Een viertal beroepen wordt gekenmerkt door een aandeel 
AOW-gerechtigden van 10 procent of meer: chauffeurs auto’s, 
taxi’s en bestelwagens, buschauffeurs en trambestuurders, land- 
en bosbouwers en beeldend kunstenaars (zie ook Fouarge 2015).
 De beroepen met een aandeel AOW-gerechtigden van 5 
procent of meer zijn behoorlijk onderscheidend. Zo omvat deze 

groep beroepen waarin de werkgelegenheid krimpt en groeit. 
Belangrijker nog is dat het gemiddeld opleidingsniveau van de 
beroepen substantieel van elkaar verschilt. Voor de beroepen 
vuilnisophalers en dagbladenbezorgers kunnen AOW’ers volstaan 
met een vmbo-opleiding, terwijl in het beroep architecten veelal 
een wetenschappelijke opleiding noodzakelijk is. 

15 Deze financiële prikkels zijn veroorzaakt door meerdere versoberingen in het 
pensioenstelsel. Bijvoorbeeld de invoering van het middelloonstelsel, het 
achterblijven van de indexatie en het korten van pensioenen als gevolg van 
de financiële crisis. Bovendien zijn ook van veel mensen de pensioenen 
gekort ivm de financiële crisis.

16 Het GON wordt berekend aan de hand van het aantal opleidingsjaren na het 
basisonderwijs: 3 jaar voor vmbo, 6 jaar voor havo, vwo en mbo, 9 jaar voor 
hbo en 12 jaar voor wo (De Grip & Dijksman 2004).
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Tabel 3.1 Beroepen met meer dan 5 procent aandeel 
AOW-gerechtigden, gemiddeld over 2013/2014

Beroepsgroepen Aantal1)  
(en %)

Groei aantal 
werkenden 

1996-2014 (%) 

GON 
(jaren)

Zelfstan-
digen (%)

Beeldend kunstenaars 16.500 
(12%)

2,2 8 96

Chauffeurs auto’s, taxi’s 
en bestelwagens

58.000 
(11%)

0,9 5 15

Buschauffeurs en tram-
bestuurders

23.000 
(10%)

0,2 5 1

Land- en bosbouwers 27.500 
(10%)

-5,2 5 72

Overheidsbestuurders 26.500 
(8%)

3,7 9 13

Veetelers 52.500 (7%) -0,4 5 83

Beveiligingspersoneel 61.000 
(6%)

1,9 6 6

Boekhouders 93.500 
(6%)

-5,1 7 23

Algemeen directeuren 69.500 
(6%)

0,4 8 47

Vuilnisophalers en  
dagbladenbezorgers

82.000 
(5%)

3,6 3 16

Fotografen en  
interieur ontwerpers

24.500 
(5%)

2,3 7 63

Auteurs en taal kundigen 34.500 
(5%)

2,2 9 69

Architecten 37.000  
(5%)

1,6 10 39

Medewerkers drukkerij 
en kunstnijverheid

33.000 
(5%)

-6,4 5 30

Gemiddeld  
(alle  beroepen)

122.500
(2%)

1,0 7 16

1) Het gaat hier om het aantal AOW-gerechtigden en hun aandeel in genoemde 
beroepen.
Bron: EBB, bewerking ROA
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Opvallend is verder dat er een statistisch significant verband is 
tussen het aandeel AOW-gerechtigden in een beroep enerzijds 
en het percentage zelfstandigen en flexkrachten in dat beroep 
anderzijds. Dit suggereert dat AOW-gerechtigden vooral werk-
zaam zijn in beroepen waar een grote behoefte is aan flexibi-
liteit of waar werkgevers barrières opwerpen voor mensen in 
loondienst om door te werken. Het verband tussen het aandeel 
AOW-gerechtigden in een beroep en het percentage zelfstan-
digen komt waarschijnlijk ook omdat werkgevers automatisch 
de arbeidsovereenkomst mogen opzeggen als hun werknemers 
de pensioengerechtigde leeftijd of AOW-leeftijd bereiken. De 
werkgevers hebben daarbij geen instemming nodig van hun 
werknemers of toestemming van UWV of kantonrechter nodig. 

Figuur 3.4 Verdeling werkenden in loondienst / zelfstandigen 
onder de werkende 55-74 jarigen, 2014

Bron: SSB, ROA bewerking
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Zelfstandigen worden niet door dergelijke arbeidscontracten 
gebonden en hebben meer flexibiliteit om te bepalen wanneer 
zij met pensioen willen gaan. Ook speelt mee dat veel zelfstandi-
gen, in het bijzonder zzp’ers, relatief weinig pensioen opbouwen. 
Figuur 3.4 toont derhalve ook aan dat er een discrete stijging is 
in het aandeel zelfstandigen als percentage van het totaal aantal 
werkenden na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. 

Cohorteffecten vs beweegredenen
Kunnen de trends in de arbeidsparticipatie onder AOW’ers 
verklaard worden door cohorteffecten in plaats van sociaal 
economische status en lage pensioenen? Het Rapport ‘Bevolkings-
vraag stukken in Nederland anno 2012’ van het Nidi toont aan 
dat er inderdaad cohort effecten zijn waarmee rekening mee 
moet worden gehouden (van Nimwegen en van Praag 2012). Zij 
vinden dat de bruto participatiegraad substantieel is gestegen 
onder jongere cohorten. Een belangrijke verklaring hiervoor 
is dat jongere cohorten gezonder zijn en een hogere gezon-

dere levensverwachting hebben en daarom ook langer kunnen 
doorwerken. Dit zou inderdaad naast de versoberingen in het 
pensioen stelsel kunnen verklaren waarom meer mensen voorbij 
de AOW-gerechtigde leeftijd zijn gaan werken. In deze context 
moet echter worden opgemerkt dat de recentelijk doorgevoerde 
verhoging van de AOW-leeftijd mede verantwoord is vanuit de 
gedachte dat de levensverwachting stijgt en dat desondanks nog 
steeds een stijging te zien is van het aantal AOW-gerechtigden die 
blijven doorwerken. 
 Uiteraard speelt het stijgend opleidingsniveau in opeenvol-
gende cohorten ook een rol. Doordat er meer hoger opgeleiden 
binnen jongere cohorten zijn, neemt de arbeidsparticipatie uiter-
aard toe (aangezien hoger opgeleiden doorgaans later uittreden). 
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Tegenstrijdig is echter dat de grootste stijging in de bruto parti-
cipatie zichtbaar is onder laagopgeleiden, en dat ook de feitelijk 
pensioenleeftijd sterker toeneemt onder laag- dan hoogopge-
leiden (CBS, Statline). In zoverre lijkt de stijging in de participatie 
voor een groot deel niet door het stijgende opleidingsniveau te 
worden bewerkstelligd. 
 Bovendien laat het Nidi rapport ook zien dat de grootste stij-
ging in de arbeidsparticipatie zichtbaar was voor de cohorten 
die getroffen werden door versoberingen in het pensioenstelsel 
(afschaffing VUT en prepensioen voor personen geboren in 1950 
en later) en dat veelal een verschuiving heeft plaatsgevonden van 
vroegpensionering naar pensionering rond de pensioengerech-
tigde leeftijd die van toepassing is voor het betreffende cohort. 
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4. Verdringing

De hamvraag is vervolgens in welke mate mensen die na de 
pensioengerechtigde leeftijd blijven doorwerken, een belemme-
ring vormen voor jonge werknemers om op de arbeidsmarkt een 
plek te vinden? Met andere woorden: in welke mate verdringen 
werkende AOW’ers de jongeren op de arbeidsmarkt? De economi-
sche literatuur zegt dat verdringing zal optreden als de omvang 
van de werkgelegenheid vast ligt en dus verdeeld moet worden 
tussen jongeren en ouderen, en als jong en oud substitueerbaar 
zijn op de werkvloer (Böheim 2014). Wij gaan in deze paragraaf in 
op deze mogelijkheden.

4.1 Lump of labour fallacy 
Als de maximale hoeveelheid arbeid in de economie vast ligt, 
gaat de stijgende arbeidsdeelname van de ene groep werken-
den altijd ten koste van andere groepen. Er is echter geen bewijs 
voor het feit dat de omvang arbeid vast staat in de economie en 

alleen verdeeld kan worden tussen de mensen. Deze hypothese 
staat dan ook bekend als de ‘lump of labour fallacy’. De werkge-
legenheid kan bijvoorbeeld groeien doordat het werk complexer 
en meer gespecialiseerd wordt, waardoor er voor zowel jongeren 
als ouderen meer werk is. Als we de vraag op de arbeidsmarkt 
constant veronderstellen, is de hoeveelheid banen afhankelijk 
van de verhouding tussen arbeidskosten en productiviteit. Zolang 
die verhouding gunstig uitpakt, hebben werkgevers een prikkel 
om banen te creëren.
 Diverse studies hebben empirisch bewijs geleverd tegen de 
lump of labour fallacy voor België, Nederland, Duitsland en een 
selectie van EU en OESO landen (Kapteyn et al. 2010; Jousten et al. 
2010; Eichhorst et al. 2013). Geen enkele van deze studies vindt 
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Figuur 4.1 Ontwikkeling in de werkloosheid van jongeren (15-24 jarigen) 
en de netto arbeidsdeelname van ouderen (65-69 jarigen), 2000-2015 

Bron: OECD (2016), Employment rate (indicator). doi: 10.1787/1de68a9b-en  
(Accessed on 11 July 2016) 
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dat er sprake is van een negatieve relatie tussen de arbeidsdeel-
name van ouderen en de arbeidsmarktkansen van jongeren. 
Dit wordt geïllustreerd door figuur 4.1 die een vergelijking toont 
tussen de ontwikkeling in het werkloosheidspercentage van 
jongeren in de leeftijd 15-24 jaar en de netto arbeidsparticipatie 
van 65-69-jarigen.17 Door de bank genomen laat de figuur geen 
positief verband zien tussen de ontwikkeling in de participatie-
graad van ouderen en de werkloosheid onder jongeren. De corre-
latie in de trendmatige ontwikkeling tussen beide reeksen is zelfs 
negatief (en significant op 10 procent). 
 Bovendien laten analyses van lange tijdreeksen (1977-2011) in 
de VS met meerdere periodes van recessie niet zien dat veran-
deringen in de arbeidsdeelname van ouderen negatief zouden 
uitpakken voor de werkgelegenheid of het loon van jongeren 
(Munnell en Wu 2012). Ook uit andere analyses op lange tijdreek-
sen (1960–2008) voor OESO-landen (Kalwij et al. 2010, OECD 2013) 
komt naar voren dat een stijgende arbeidsdeelname van ouderen 
niet ten koste gaat van de arbeidsdeelname van jongeren. 

 Gebruikmakend van de data in figuur 4.1 schatten wij de relatie 
tussen de werkloosheid van jongeren en de netto participatie van 
65-69-jarigen enerzijds en de netto participatie van 60-65-jari-
gen anderzijds voor Nederland.18 Hetzelfde doen wij gebruik 
makend van de netto participatie onder jongeren in plaats van 
de werkloosheid. De conclusie is dat een hogere participatie van 
ouderen gecorreleerd is met een lagere werkloosheid en een 
hoger participatie onder jongeren. De verkregen coëfficiënten 

17 De OESO heeft geen cijfers rond de arbeidsdeelname van pensioengerechtigden.
18 Wij volgen Munnell en Wu (2012) en schatten de volgende modellen:  en , 

waarbij  staat voor de werkloosheid onder 15-24 jarigen,  staat voor de netto 
participatie in de leeftijdsgroep 65-69 jarigen,  staat voor de netto participatie 
in de leeftijdsgroep 60-64 jarigen, en voor de groeivoet van het binnenlands-
product in land c in jaar t.
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zijn weergegeven in tabel 4.2 en geven aan met hoeveel procent-
punten de jeugdwerkloosheid en netto participatie veranderen 
bij een procentpunt verandering in de netto participatie van 
65-69 jarigen, dan wel 60-64 jarigen. Alle afgebeelde relaties 

zijn statistisch significant op 5 procent. Een 1-procentpunt hogere 
participatie van 65-69-jarigen gaat gepaard met een 0,29 lagere 
werkloosheid en 0,47 hogere netto participatie onder 15-24 
jarigen.19
 De cijfers die wij hebben laten zien in paragraaf 2 van dit 
paper, zijn consistent met het eerdere empirisch bewijs. De stij-
gende arbeidsdeelname van AOW’ers lijkt niet te resulteren in een 
dalende arbeidsdeelname door jongeren in Nederland. Deze laat-
ste blijft immers constant, waarschijnlijk omdat jongeren langer 

19 De resultaten zijn zeer vergelijkbaar als wij de lag van de netto participatie 
van ouderen gebruiken. Tevens laat Montizaan (2016) zien dat de toegenomen 
arbeidsdeelname van de 65-69-jarigen niet leidt tot verdringing van de 
55-64-jarigen. 

Tabel 4.2 Relatie tussen netto arbeidsparticipatie van ouderen en 
werkloosheid en netto participatie onder 15-24-jarigen 

Werkloosheid 
15-24-jarigen

Netto arbeidsparticipatie 
15-24-jarigen

Netto arbeidsparticipatie 
65-69-jarigen

-0,288*** - 0,468** -

Netto arbeidsparticipatie 
60-64-jarigen

- -0,208*** - 0,491***

Groei BBP -0,491** -0,576** -0,017 0,143

Constante term 22,964*** 26,181*** 33,074*** 22,169***

R-kwadraat 0,180 0,189 0,142 0,328

N 522 528 522 528

* p<0.10 ** p<0.05 *** p<0.01
Bron: OECD, eigen berekening
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investeren in hun opleiding. Bovendien hebben we al laten zien 
dat het arbeidsaanbod van AOW’ers in absolute aantallen klein is. 
 Figuur 4.2 maakt een verdere uitsplitsing van het arbeids-
aanbod van AOW-gerechtigden als percentage van het totaal 
aantal werkende mensen in de leeftijd van 15 tot en met 75 jaar 
per sector, en laat zien dat het aandeel AOW-gerechtigden in 
geen enkele sector zeer groot is. Het grootste aandeel valt waar 
te nemen voor landbouw, bosbouw en visserij (5,2 procent). In 
zoverre zouden we dus ook geen grote effecten verwachten op 
de arbeidsmarktkansen van jongeren, ongeacht in welke sector 
AOW-gerechtigden werken. 
 Dit hebben we nader onderzocht door te kijken naar de 
uitkomsten van schoolverlaters uit het ROA Arbeidsmarkt-

Figuur 4.2 Percentage AOW-gerechtigden per sector, als aandeel 
van de werkende 15-74 jarigen

Bron: SSB, ROA bewerking
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Informatie Systeem (AIS) en deze te relateren aan het aandeel 
ouderen (65-74 jarigen en 55-74 jarigen) in de meest voorko-
mende beroepen waarin schoolverlaters terecht komen. Daarbij 
kijken we naar intredewerkloosheid en werkloosheid anderhalf 
jaar na het behalen van een diploma, maar ook naar de kans 
om werk buiten de eigen vakrichting te moeten uitvoeren en de 
mate van onderbenutting (werk onder opleidingsniveau). Als 
laatste relateren we het percentage ouderen aan de Indicator 
Toekomstige Arbeidsmarktsituatie (ITA) die gebaseerd is op de ROA 
arbeidsmarktprognoses tot 2020 (ROA 2015b). Dit is een maatstaf 
voor de mate waarin vraag-aanbod-discrepanties per opleidings-
type worden verwacht op de middellange termijn. Hoe lager de 
score op deze maatstaf, des te beter zijn de arbeidskansen van 
schoolverlaters.
 Tabel 4.3 toont de correlaties tussen de genoemde indicatoren 
en het percentage ouderen in de meest voorkomende beroepen 
naar opleiding. Duidelijk is dat de uitkomsten van schoolverlaters 
niet statistisch significant gecorreleerd zijn aan het percentage 

AOW-gerechtigden dat werkzaam is in de meest voorkomende 
beroepen. Voor de ITA is de coëfficiënt zelfs negatief, wat impli-
ceert dat een hoger percentage ouderen (AOW-gerechtigden en 
55-plussers) eerder positief gecorreleerd is met betere arbeids-
kansen van jongeren.20 Het is daarom niet aannemelijk dat 

20 Dit resultaat worden verder onderstreept door andere maatstaven aan elkaar 
te relateren. Op basis van de arbeidsmarktprognoses van ROA kan een indica-
tor worden afgeleid dat indicatief is voor de mate waarin het voor werkgevers 
mogelijk is om de gewenste personeelssamenstelling naar opleidingsachter-
grond binnen beroepen te realiseren, gegeven de door ROA voorspelde vraag-
aanbod-verhoudingen voor de verschillende opleidingstypen: de Indicator 
Toekomstige Knelpunten naar Beroep, ITKB (ROA 2015b). Wij vinden geen signi-
ficant verband tussen het aanbod van AOW-gerechtigden en de ITKB. Dit sug-
gereert eveneens dat het aanbod van ouderen geen negatieve invloed heeft 
op de baankansen van anderen, bijvoorbeeld jongeren, op de arbeidsmarkt.
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kleine aantallen hier een rol spelen. Geconcludeerd kan derhalve 
worden dat er geen harde aanwijzingen zijn voor verdringingsef-
fecten tussen generaties op de Nederlandse arbeidsmarkt.21 
 
4.2 Substitutie

Een belangrijke veronderstelling bij de lump of labour fallacy 
is dat jong en oud perfect substitueerbaar zijn op de werkvloer 
(Böheim 2014). Alles wijst er echter op dat jong en oud op de 
arbeidsmarkt geen perfecte substituten van elkaar zijn (Aubert 
et al. 2006). Uit onderzoek onder werkgevers blijkt dat ouderen 
op de Nederlandse arbeidsmarkt over een set van vaardigheden 
beschikken waarop jongeren minder goed scoren, zoals omgaan 
met verantwoordelijkheden, kennis, nauwkeurigheid, en deskun-
digheid (Fouarge et al. 2011). Daar staat tegenover dat werkgevers 

21 Aan de hand van een kwalitatief onderzoek onder werkgevers concluderen 
Hooftman et al. (2016) dat werkgevers over het algemeen niet van mening zijn 
dat verdringing plaatsvindt omdat de groep werkenden met een AOW klein is, 
en omdat jongeren andere taken krijgen in het productieproces dan ouderen. 

Tabel 4.3 Correlatie tussen arbeidsmarktindicatoren voor school-
verlaters en het percentage ouderen in de meest voorkomende 
beroepen naar opleiding

%65-74 jarigen in 
meest voorkomende 

beroepen

%55-74 jarigen in 
meest voorkomende 

beroepen

Intredewerkloosheid 0,1371 0,1032

Werkloosheid 0,0721 0,0373

Werk buiten vakrichting 0,3083* -0,0422

Onderbenutting 0,2071 -0,0426

ITA -0,0383 -0,1875

* p<0.05
Bron: ROA AIS
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ouderen minder flexibel vinden dan jongeren, dat zij minder 
goede commerciële vaardigheden hebben en dat zij bovendien 
minder goed om kunnen gaan met veranderingen in de organisa-
tie of technologieën. Oudere en jongere werknemers hebben dus 
vaardigheden die eerder complementair zijn. De kans is groot dat 
dit ook geldt voor AOW-gerechtigden en jongeren. 
 En als AOW’ers en jongeren al substituten zijn, dan is nog 
steeds de vraag aan wie werkgevers de voorkeur geven. Een 
belangrijk kwestie in dit geval is dat onze arbeidsmarkt steeds 
dynamischer wordt. Technologische en organisatorische veran-
deringen volgen elkaar steeds sneller op waardoor  werknemers 
voortdurend hun menselijk kapitaal moeten updaten. De 
continue vraag naar nieuwe vaardigheden is gunstiger voor de 
arbeidsmarktkansen van jongeren dan voor van ouderen. Immers: 
ouderen hebben door hun leeftijd een kortere tijd om te profite-
ren van de investeringen in hun menselijk kapitaal. Bovendien is 
bijscholing van oudere werknemers duurder doordat cognitieve 
veroudering ervoor zorgt dat zij trager leren (Bonsang et al. 2012). 

Het is daarom aannemelijk dat technologische en organisatorische 
veranderingen er voor zorgen dat AOW’ers eerder gesubstitueerd 
worden ten gunste van jongeren dan andersom. 
 De mate waarin dit gebeurt, hangt echter af van de complexi-
teit van de taken op het werk en de kosten van scholing. Een 
studie van Messe et al. (2014) laat zien dat technologische veran-
dering ertoe leidt dat werkenden in complexe banen (waarin 
voortdurend meer getraind wordt) hun pensioenverwachting 
uitstellen, maar dat dit niet opgaat voor werkenden in meer 
eenvoudige banen (die weinig scholing vereisen). Dit komt vooral 
omdat oudere werknemers blijven investeren. Volgens een studie 
van Bartel en Sicherman (1993) treden ouderen later uit in secto-
ren die onderhevig zijn aan technologische verandering. De reden 
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is vergelijkbaar: in die sectoren wordt meer scholing geboden. 
Uitstel van uittrede is een manier om de vruchten van deze conti-
nue scholingsinvesteringen te plukken. De auteurs laten echter 
ook zien dat onverwachte technologische veranderingen tot 
eerdere uittreding leiden. De reden hiervoor is dat oudere werk-
nemers in hun trainingsplan niet hebben geanticipeerd op deze 
onverwachte schokken. In dat geval hebben jongeren inderdaad 
de beste kaarten.

4.3 De kans om aangenomen te worden
Uit eigen vignet onderzoek onder werkgevers (ROA/APG Werkgevers 
Publieke Sector) wordt nog eens duidelijk dat ouderen geen 
concurrent zijn van jongeren op de Nederlandse arbeids-
markt. Onderzoek laat namelijk zien dat de kans om door een 
HR-functionaris gekozen te worden uit twee sollicitanten signi-
ficant daalt met leeftijd. De cijfers in figuur 4.4 laten zien dat 
een 60-jarige sollicitant nagenoeg kansloos is tegenover een 
jongere sollicitant; de oudere kandidaat kan deze achterstand 

niet meer compenseren door veel ervaring of scholing (Fouarge 
en Montizaan 2015).22 De voorkeur voor jongere sollicitanten is 
weliswaar minder sterk onder oudere HR-functionarissen, maar 
zelfs oudere HR-functionarissen geven bij gelijke geschiktheid de 
voorkeur aan een jongere sollicitant. Evidentie uit onderzoek is 
eerder in lijn met ‘taste-based’ discriminatie (Becker 1957) dan 
met statistische discriminatie (Levitt 2004). De verwachting is dan 
ook dat AOW-gerechtigden nauwelijks kans maken als een werk-
gever kan kiezen uit een ruim aanbod van sollicitanten. Zij zijn 
immers minimaal 5 jaar ouder dan de oudste sollicitanten in ons 
experiment.

22 Zie ook Mulders et al. (2014).
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 Het beeld dat oudere gepensioneerden geen concurrent zijn 

voor jongeren, wordt ondersteund door onderzoek onder werk-
gevers in Nederland (Hooftman et al. 2016). Uit dit kwantitatieve 
onderzoek onder werkgevers blijkt dat werkgevers weliswaar het 
belang van doorwerken tot aan de pensioengerechtigde in toene-
mende mate zijn gaan inzien tussen 2008 en 2014,23 maar ook 
dat alleen een klein aantal werkgevers het belangrijk vindt dat er 
doorgewerkt wordt na de pensioenleeftijd. Dit aantal werkgevers 
bleef ongeveer constant over de periode 2008-2014.
 Jongeren hebben vooral de beste kaarten als we kijken naar 
gepercipieerde loonkosten. Er wordt vaak gezegd dat ouderen niet 
zo in trek zijn bij werkgevers omdat deze hen te duur vinden voor 

23 Zij nemen ook HR maatregelen om dit te faciliteren.

Figuur 4.3 Verschil in kans om gekozen te worden tussen twee 
sollicitanten naar leeftijd en ervaring

Bron: Fouarge en Montizaan (2015)
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hun productiviteit (De Graaf-Zijl et al., 2015). Het gaat dan niet 
alleen om de hoogte van hun salaris, maar ook om de kosten van 
ouderenregelingen die werken minder zwaar voor hen moeten 
maken. 
 Tussen werkgevers met verschillende percepties over de loon-
eisen van ouderen bestaan echter amper verschillen in de leef-
tijdsvoorkeur voor nieuw personeel. Zowel leidinggevenden die 
aangeven meer positief als meer negatief te zijn over de loon-
eisen van ouderen, nemen deze ouderen aanzienlijk minder aan 
Werf et al. (2012). 
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5. Implicaties voor beleid

Voordat we de beleidsimplicaties doornemen voor de beleidsma-
kers, vatten we eerst samen wat onze belangrijkste bevindingen 
zijn:
– In Nederland is een forse stijging zichtbaar van de arbeids-

participatie van pensioengerechtigden onder de 75 jaar: van 
minder dan 6 procent in 2003 naar bijna 12 procent in 2015. 
De huidige trend is in lijn met de algehele trend in Europa. 
Desondanks is deze groep nog steeds klein van omvang. 

– De meeste mensen werken door in de sector waar zij ook werk-
zaam waren voordat zij de AOW-gerechtigde leeftijd bereikten. 

– Het percentage zelfstandigen onder werkende 
AOW-gerechtigden is hoog.

– Het merendeel van de werkende AOW-gerechtigden werkt 
parttime. 

– In tegenstelling tot de literatuur voor de VS en Denemarken die 
laat zien dat doorwerken na de pensioengerechtigde leeftijd 

vooraf gepland is en leidt tot een hogere algemene levens-
tevredenheid, blijkt dat in Nederland in het laatste decen-
nium vooral AOW-gerechtigden met een laag opleidingsniveau 
en een laag inkomen en bovendien een laag pensioen zijn 
gaan doorwerken. Dit duidt er indirect op dat in Nederland 
beperkingen in de financiële planning een belangrijke rol 
spelen voor het langer doorwerken na de pensioengerechtigde 
leeftijd. 

– Het is hierbij relevant om vraag- en aanbodfactoren te schei-
den. De toenemende arbeidsparticipatie van AOW-gerechtigden 
lijkt vooral een trend die is ingezet door het toegenomen 
aanbod van ouderen die willen blijven werken vanwege de 
financiële prikkels in het pensioensysteem. Anderzijds is de 
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arbeidsmarkt voor ouderen moeizaam omdat de vraag klein 
is. Het is derhalve zeker niet makkelijk om terug te keren op 
de arbeidsmarkt na het bereiken van de AOW-gerechtigde 
leeftijd. Dit werd duidelijk uit figuur 4.1 waaruit blijkt dat 
AOW-gerechtigden nauwelijks kans maken als een werkge-
ver kan kiezen in een ruim aanbod van sollicitanten. Het is 
derhalve ook weinig verrassend dat vooral zzp’ers kunnen blij-
ven doorwerken, terwijl mensen in loondienst door het func-
tioneel leeftijdsontslag worden beperkt om hun huidige baan 
te kunnen blijven uitvoeren na pensionering. 

– Er is geen bewijs voor verdringingseffecten op de arbeids-
markt. De arbeidsparticipatie van jongeren in Nederland blijft 
constant. Bovendien blijkt uit analyses waarin we de uitkom-
sten van schoolverlaters (SIS indicatoren) relateren aan het 
aandeel ouderen (65-74 jarigen) in de meest voorkomende 
beroepen waarin zij terecht komen, dat het percentage werk-
zame ouderen niet gecorreleerd is aan de intredewerkloosheid, 
werkloosheid, de kans om werk buiten de eigen vakrichting te 

moeten uitvoeren en de mate van onderbenutting van school-
verlaters. De cijfers suggereren zelfs dat een hoger percentage 
werkende AOW’ers eerder positief gecorreleerd is met betere 
arbeidskansen van jongeren. 

We kunnen een drietal beleidsimplicaties verbinden aan boven-
staande conclusies. De voornaamste is dat er weinig aanleiding 
lijkt te zijn voor veranderingen in Nederlands pensioenbeleid. Het 
aantal AOW’ers dat doorwerkt is klein. We raden beleidsmakers 
daarom aan om door te gaan met het steunen van AOW’ers als zij 
willen doorwerken. Zeker omdat het langer doorwerken AOW’ers 
kan helpen om een laag pensioen aan te vullen met extra inko-
men. Dit heeft geen noemenswaardige impact op de arbeids-
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marktkansen van jongeren. Het is belangrijk dat beleidsmakers 
bewust zijn van het feit dat de rechtvaardiging voor verdrin-
gingseffecten tussen jongeren en ouderen op de arbeidsmarkt 
gebaseerd is om een mythe: ook wel de ‘lump of labour fallacy’ 
genoemd. Er bestaat geen enkel bewijs voor verdringingseffecten. 
 Een tweede beleidsimplicatie volgt uit het feit dat AOW’ers nog 
steeds weinig kans hebben op de arbeidsmarkt zodra zij afhanke-
lijk zijn van werkgevers. Meer aandacht is nodig voor hoe de vraag 
naar oudere werknemers kan worden gestimuleerd. Verwacht kan 
worden dat de vraag naar AOW-gerechtigde werknemers beperkt 
is, omdat er kosten gemoeid zijn met een mogelijk ontslag of 
bij ziekte. Anderzijds zijn voor de werkgever de loonkosten van 
AOW-gerechtigde werknemers in het algemeen lager omdat de 
premies voor de werknemersverzekeringen wegvallen. Vooral op 
dit laatste punt is het verstandig om werkgevers ervan bewust te 
maken dat er voordelen zitten om AOW-gerechtigde werknemers 
in dienst te nemen of te houden. Belangrijk in deze context is om 
de Wet doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd, die op 1 janu-

ari 2016 van kracht is geworden, onder de aandacht te brengen 
van werkgevers. Deze wet moet het doorwerken aantrekkelijker 
maken voor werkgevers en werknemers. Tot voor kort beston-
den drempelverlagende maatregelen vooral uit het aanbieden 
van tijdelijke contracten of losse opdrachten (AOW-onderdelen 
Wet werk en zekerheid) en uit het feit dat de Wet werk en zeker-
heid regelt dat werkgevers voor AOW’ers geen ontslagvergunning 
nodig hebben en zij AOW’ers geen transitievergoeding hoeven 
te geven bij ontslag. De Wet werken na AOW-gerechtigde leef-
tijd verlaagt verder drempels voor langer doorwerken door een 
beperking van de doorbetaling bij ziekte tot dertien weken in 
plaats van twee jaar. Als de zieke werknemer de AOW-gerechtigde 
leeftijd heeft bereikt, rusten nu op de werkgever minder zware 
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re-integratieverplichtingen. Bovendien zorgt de Wet werken na 
AOW-gerechtigde leeftijd ervoor dat werkgevers nu maximaal 
zes opeenvolgende contracten of vier jaar tijdelijk werk kunnen 
aanbieden. Meer aandacht, bijvoorbeeld door een voorlichtings-
campagne, voor deze versoepelde regels zou kunnen bijdragen tot 
een grotere vraag naar AOW-gerechtigde werknemers. 
 Een laatste zorgpunt voor beleidsmakers is dat vooral onder 
mensen met een lage sociaaleconomische status en een laag 
pensioen het aantal werkende AOW’ers fors gestegen is. Hoewel 
deze groep nog klein is, verdient deze trend wel degelijk de 
aandacht van beleidsmakers. Meer onderzoek is nodig of de 
toegenomen arbeidsparticipatie onder AOW’ers met een laag 
pensioen gepland is, of dat beperkingen in de financiële plan-
ning hier de oorzaak van zijn. In ieder geval zijn de resultaten 
in lijn met recente bevindingen van het Nibud dat waarschuwt 
dat Nederlanders hun financiën op langere termijn beter moeten 
plannen omdat zij anders het risico lopen dat zij na hun pensio-
nering in geldproblemen komen. Dit geldt specifiek voor zzp’ers 

waarvan maar de helft eigen pensioen opbouwt naast hun AOW. 
De vraag voor beleidsmakers is in hoeverre zij het doorwerken 
na de pensioengerechtigde leeftijd wenselijk vinden als dit komt 
door een gebrekkige financiële planning. 
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Bijlage A: Gebruikte databronnen

Voor de hier gepresenteerde resultaten is gebruik gemaakt van 
verschillende databronnen. In de eerste plaats is gebruik gemaakt 
van de op CBS Statline beschikbare cijfers (de meeste data hebben 
betrekking op de jaren 2003-2015). In de tweede plaats is gebruik 
gemaakt van de microdata van de Enquête Beroepsbevolking 
(EBB) van CBS. EBB-data dekken de periode 1996-2014 en bieden 
bijvoorbeeld de mogelijkheid om in te gaan op de beroeps-
achtergrond van werkenden in de AOW-leeftijd. Ondanks de grote 
steekproefomvang van EBB is de arbeidsdeelname van AOW’ers 
in omvang beperkt. In de derde plaats maken wij derhalve ook 
gebruik van bij CBS beschikbare administratieve data. Een deel 
van de analyses is dan ook gebaseerd op een koppeling tussen 
data uit de Gemeentelijke basisadministratie, registers van 
mensen met een AOW-uitkering en de bij CBS beschikbare data-
bestanden over banen en beloning. Er is een koppeling gemaakt 
tussen deze bestanden voor 2006, 2010 en 2014. In de vierde 

plaats maken wij gebruik van arbeidsmarktindicatoren uit het 
ROA ArbeidsmarktInformatieSysteem (AIS). Ten slotte maken wij 
gebruik van OESO-cijfers over de arbeidsdeelname van jongeren 
en ouderen in verschillende OESO-landen. In de analyses volgen 
wij CBS en tellen wij elke persoon in de leeftijd 15-74 jaar die werk 
heeft voor minimaal 1 uur per week mee als ‘werkzaam’.
 Beschikbare data laten het niet altijd toe om precies in te 
zoomen op AOW-gerechtigden. Om die reden zijn er pragmatische 
keuzen gemaakt waarbij soms uitgegaan wordt van een leef-
tijdsafbakening vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd (bijvoorbeeld 
in de EBB-data) in plaats van het al dan niet ontvangen van een 
AOW-uitkering (bijvoorbeeld in de SSB-data). Daar waar de cijfers 
betrekking hebben het jaar 2012 of eerder is dit geen probleem 
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omdat de AOW-leeftijd toen 65 jaar was. Vanaf 2013 stijgt de leef-
tijd waarop men recht heeft op AOW. Zo is de AOW-gerechtigde 
leeftijd in 2015 65 jaar en 3 maanden en in 2016 65 jaar en 6 
maanden. 

Bijlage B: Additionele figuren

Figuur B.1 Aandeel AOW’ers onder werkende 15-74 jarigen naar 
sector, 2014

Bron: SSB, ROA bewerking
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Bijlage C: Additionele tabellen

Tabel C.1 Determinanten van werken na de AOW-gerechtigde 
 leeftijd in 2014

Afhankelijke variabele: werken na AOW

Leeftijd -0,082***

Leeftijd kwadraat 0,043***

Geslacht (vrouw) -0,017***

Zelfstandig in 2006 0,207***

Burgerlijke staat (Weduwe / Weduwnaar = ref)

Getrouwd / Samenwonend -0,030***

Alleenstaand -0,036***

Gescheiden -0,001

Log inkomen in 2006 -0,163***

Log inkomen kwadraat 0,008***

Observaties 444.789

Bron: SSB, bewerking ROA
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Werken met een AOW

Wij laten zien dat het aantal pensioengerechtigden dat doorwerkt in 

Nederland nog zeer klein is. Hun aantal stijgt wel fors. De meeste mensen 

die doorwerken, doen dat in dezelfde sector waar zij ook werkzaam waren 

voordat zij de AOW-gerechtigde leeftijd bereikten en doen dit vooral in 

kleinen banen. Het lijkt dus vooral om banen te gaan die als overbrugging 

dienen tussen werk en pensioen. Opvallend is dat financiële noodzaak een 

belangrijke rol speelt bij het doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd. 

Wij vinden geen aanwijzingen voor verdringing op de arbeidsmarkt door dit 

stijgend aanbod.
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