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Samenvatting
Hoe kijkt de Nederlandse bevolking aan tegen lagere pensioenleeftijden voor
mensen in zware beroepen?
Het pensioenakkoord biedt mogelijkheden om afspraken te maken over lagere
pensioenleeftijden voor mensen in zware beroepen. Onderzoek wijst uit dat burgers
vinden dat voor fysiek zware beroepen lagere pensioenleeftijden moeten gelden
dan de officiële AOW-leeftijd. Voor sommige zware beroepen kan dit oplopen tot
anderhalf jaar. Voor een aantal lichte beroepen zou een beperkt hogere AOW-leeftijd
moeten gelden (van een half jaar). Chronische gezondheidsklachten vormen de
belangrijkste reden om mensen vervroegd (een jaar eerder) te laten uittreden.
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Summary
Does the general public support lower public pension ages for physically
demanding jobs?
The Dutch pension agreement of 2019 offers possibilities for social partners to make
arrangements to lower the pension ages for employees working in physically demanding jobs. Research among the Dutch population shows that citizens support the use
of such lower public pension ages. For certain physically demanding jobs this can
amount to an 1.5 years earlier retirement than the statutory retirement age. However,
for some physically ‘light’ jobs the public would also support slightly higher public
pension ages. Chronic health conditions are, however, the most important reason to
grant people a lower public pension age (one year earlier than the official statutory
retirement age).
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1. Kijk op zware beroepen
In het nieuwe pensioenakkoord krijgen werknemers met zware beroepen meer
mogelijkheden om eerder te stoppen met werken. Werkgevers en werknemers krijgen
daarom de komende vijf jaar de gelegenheid om afspraken te maken over vervroegd
pensioen. Zo mogen werkgevers bij vervroegd pensioen maximaal drie jaar voor de
AOW-leeftijd een uitkering aanbieden. En voor uitkeringen tot ongeveer 19.000 euro
per jaar hoeft geen heffing in het kader van de Regeling Vervroegde Uittreding te
worden betaald. Werkgever en werknemers moeten echter wel samen bepalen welke
beroepen als ‘zware beroepen’ gelden. En dat is geen eenvoudige opgave.
Staatssecretaris Klijnsma zei al in 2017: ‘Zware beroepen zijn niet te labelen.’
Erg overtuigend is dat echter niet als de Nederlandse overheid zelf al jaren een lijst
met zware beroepen gebruikt om vast te stellen of mensen vervroegd mogen stoppen met werken (zie Regeling substantieel bezwarende functies). Niettemin zal het
bepalen van wat een zwaar beroep is zelf ‘zwaar’ zijn, aangezien het niet makkelijk
is een scheiding te maken tussen de zwaarte van het beroep en het potentiële effect
dat zo’n beroep heeft op de gezondheid. Brys (2016) geeft in een overzicht van de
Europese pensioenwetgeving aan dat er geen uniforme benadering bestaat voor het
bepalen van ‘zware beroepen’.
In deze bijdrage proberen we voor Nederland te achterhalen hoe de Nederlandse
bevolking aankijkt tegen het eerder stoppen met werken door mensen die in zware
beroepen werkzaam zijn. In het licht van de vergrijzende samenleving trekken we het
begrip ‘beroep en belasting’ in deze bijdrage breder. Velen van ons hebben of krijgen
aan het einde van de arbeidsloopbaan te maken met chronische gezondheidsklachten die belastend zijn in het werk. Ook de belasting op mensen die mantelzorg verlenen aan hulpbehoevende familieleden kan groot zijn. De toekomst trekt een dubbele
wissel op werknemers die te maken krijgen met zowel langer doorwerken als met
ouders die een beroep op hen doen om zorg en hulp te verlenen (zie ook Kooiker et
al., 2019). Van veel mantelzorgers is bovendien bekend dat ze zelf ook kampen chronische klachten die hen belemmeren in het werk. De vraag hoe mensen in belastende
beroepen en omstandigheden kunnen worden gefaciliteerd langer door te werken
en in welke mate eerder stoppen met werken een optie zou kunnen of moeten zijn
is relevant in beschouwingen over hoe het Nederlandse pensioenstelsel kan omgaan
met de verstrekkende gevolgen van een vergrijzende samenleving.

De steun voor een ‘zwareberoepenregeling’ ontleed

7

Zwaar beroep van/zwaar beroep op de werknemer
Figuur 1 illustreert hoe groot de consensus is onder de Nederlandse bevolking over de
mogelijkheid voor mensen op wie een zwaar beroep wordt gedaan of die een zwaar
beroep uitoefenen om eerder dan de AOW-gerechtigde leeftijd met pensioen te gaan.
De zware beroepen kunnen rekenen op de meeste instemming voor een dergelijke
optie, maar ook mensen die al 45 jaar hebben gewerkt, chronische aandoeningen
hebben die het werken belemmeren of dagelijks mantelzorg verlenen worden door
de bevolking als kwetsbaar beschouwd in het kader van langer doorwerken. Om deze
vrijblijvendheid in te dammen kan het helpen om mensen te laten oordelen over
concrete beroepen en omstandigheden. Het ene zware beroep is het andere niet en
met sommige chronische ziekten, zoals diabetes of hartaandoeningen, valt in veel
beroepen goed te leven. Kortom, het verbeelden van concrete gevallen kan het debat
over zware beroepenregelingen nuanceren.
In het nadenken over concrete gevallen is het relevant om een onderscheid aan
te brengen tussen beroep en gezondheid. In de wetenschap wordt vaak een stevig
verband tussen beroep en gezondheid en sterfte geconstateerd met de impliciete
gedachte dat het beroep de dominante veroorzaker van gezondheidsklachten is.
Echter, de causaliteit kan ook in de omgekeerde richting werken: mensen met
bepaalde gezondheidsproblemen komen in bepaalde beroepen terecht. Bekeken
over een periode van 29 jaar laten Ravesteijn et al. (2018) voor Duitse werknemers
zien dat 60 procent van de associatie tussen gezondheid en beroep voortkomt uit

% (helemaal) mee eens

Figuur 1: Optie voor vervroegd pensioen voor speciale groepen werkenden
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Vraag: Wat zou u ervan vinden als de AOW de mogelijkheid biedt om vervroegd met pensioen te
gaan voor [bovenstaande groepen]? Bron: NIDI (2018).
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selectie-effecten. Dit inzicht kan verstrekkende gevolgen hebben voor beleid omdat
a) er blijkbaar diepere oorzaken aan gezondheid ten grondslag liggen die niet eenvoudig uit de weg te ruimen zijn en b) we geneigd zijn het gezondheidseffect volledig
aan een beroep te plakken.
Een eenvoudige methode zoals het Economisch Instituut voor de Bouw (Koning
en Meuwese, 2017) voorstelt, om zware beroepen te identificeren aan de hand van
instroomcijfers in de WIA, geeft weliswaar een goed beeld van de pijnpunten in de
arbeidsmarkt en voor de korte termijn is het wellicht een goede pragmatische wijze
van identificatie van zware beroepen. Voor de lange termijn is het echter geen duurzame oplossing omdat het bestaand gezondheidsgedrag binnen beroepen of sectoren
niet corrigeert. Het is wat D66 in 2017 in het Tweede Kamerdebat over zware beroepen
‘een beloning voor slecht gedrag’ noemde.
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2. Wie mag eerder, wie later met pensioen?
Naast beroeps- en gezondheidseffecten kunnen andere zaken een rol spelen bij
het beoordelen van een redelijk geachte pensioenleeftijd. Op welke leeftijd begon
men met werken? Werkt men fulltime of parttime? Verleent men in de privésfeer
mantelzorg? We onderzoeken of en in welke mate dergelijke factoren het oordeel van
mensen over een redelijke pensioenleeftijd beïnvloeden. Via het LISS-panel van de
CenterData in november 2018 hebben wij een onderzoek opgezet (responspercentage=
79%, N= 2.714) dat licht kan werpen op de gevoelde behoefte aan flexibiliteit van de
AOW-leeftijd.
Wij vroegen een dwarsdoorsnede van de Nederlandse bevolking of zij het voor vijf
profielen van fictieve 60-jarigen redelijk vinden dat deze personen eerder dan wel
later dan de AOW-gerechtigde leeftijd met pensioen kunnen gaan. De kenmerken van
de profielen zijn gerandomiseerd.1 Bij elk getoond profiel moesten respondenten de
vraag beantwoorden: Hoeveel jaar eerder dan wel later dan de officiële AOW-leeftijd
zou u het redelijk vinden als deze persoon een volledige AOW-uitkering ontvangt?
De respondenten konden kiezen uit negen antwoordmogelijkheden in termen van
jaren: van vier jaar eerder dan de AOW-leeftijd tot vier jaar later. Deze zogenaamde
vignetstudie maakt het mogelijk door een willekeurige samenstelling van profielen te
bezien (en schatten) welke waarde mensen hechten aan bepaalde kenmerken bij het
vellen van een oordeel of iemand eerder dan wel later AOW-gerechtigd is.
De kenmerken die deel uitmaken van de profielen die respondenten te zien krijgen van een 60-jarige omvatten de volgende onderdelen: i) geslacht, ii) wel of niet
parttime aan het werk, iii) aanvangsleeftijd bij werken, iv) beroep, v) al dan niet last
van chronische klachten en vi) verleent men dagelijks mantelzorg aan zieke ouders of
partner?
De beroepen staan uiteraard in het centrum van de belangstelling van deze
vignetstudie. Om respondenten een enigszins gebalanceerde reeks beroepen te kunnen voorleggen, zijn 29 beroepen gekozen die te karakteriseren zijn als zwaar, middelzwaar en licht (gebaseerd op de studie van Ravesteijn et al. (2018) over de relatie
tussen gezondheid en fysiek zware beroepen). De lijst omvat een groep beroepen
van stukadoor of betonwerker tot boekhouder of beleidsmedewerker bij de overheid.
1

Vooraf is gemeld dat bepaalde combinaties van de zwaarte van het beroep en het moment
van starten met werk die niet logisch overkomen (bijvoorbeeld een hoogleraar die op zijn 16de
met werken is begonnen) zijn uitgesloten om gezamenlijk in een vignet te verschijnen. Daarnaast is voor geslachtsspecifieke termen gekozen zodat geslacht (vrouw) en beroep (politievrouw) overeenkomen.
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Daarnaast is een vignetstudie bij uitstek geschikt om de bijdrage van gezondheidsklachten en het beroep zelf te scheiden in de beoordeling van respondenten. Meer
informatie over het gebruikte vignet is weergegeven in appendix 1.
Naast deze objectieve factoren, die een beschrijving geven van een specifieke
werknemer van 60 jaar of ouder, controleren we in tweede instantie ook voor de
stereotiepe vooroordelen over de vaardigheden van een 60-plusser. Van Dalen et
al. (2010) laten zien dat de productieve kwaliteiten die werknemers en werkgevers
toedichten aan oudere en jongere werkenden opgesplitst kunnen worden in harde
en zachte kwaliteiten. Denk bij harde kwaliteiten aan fysieke en psychische stressgevoeligheid, mate van vaardigheid met nieuwe technologieën en de bereidheid
om te leren. Zachte vaardigheden betreffen onder andere loyaliteit, zorgvuldigheid,
betrouwbaarheid en sociale vaardigheden.
Oudere werknemers wordt in hoge mate zachte kwaliteiten toegedicht en in
mindere mate harde kwaliteiten (zie Van Dalen en Henkens, 2019). Steun voor
eerder stoppen met werken kan ook een gevolg zijn van stereotiepe opvattingen
dat 60-plussers eigenlijk niet de kwaliteiten hebben om goed te functioneren. Tot
slot is het ook zaak om te bezien of de opvattingen over een flexibele AOW-leeftijd
beïnvloed worden door de manier waarop een zwareberoepenregeling wordt
gefinancierd. In de basisopzet kunnen kosten van vervroegde uittreding worden
geneutraliseerd doordat mensen met een licht beroep langer doorwerken. Maar de
financiering kan ook een politieke keuze zijn, waarbij de last van vervroegde uittreding voor zware beroepen door de gemeenschap wordt gedeeld. Om een en ander te
toetsen, bezien we of de steun voor een zwareberoepenregeling afhankelijk is van de
financieringsmethode die men huldigt: actuarieel neutraal of niet.
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3. Resultaten
Tabel 1 toont de regressieanalyse ter verklaring van de oordelen over differentiatie van
de AOW-leeftijd. De coëfficiënten in deze tabel worden geïnterpreteerd in termen van
jaren. Wie bijvoorbeeld op zijn 16de is begonnen met werken in een zwaar beroep
mag van de respondenten ruim een jaar (0,35 + 0,77 = 1,12) eerder met pensioen dan
de benchmark 60-plusser (man, fulltime werk in middelzwaar beroep, begonnen op
leeftijd 20, geen chronische klachten, geen mantelzorgverplichtingen).
Tabel 1: Steun voor werkenden die langer dan wel korter dan de officiële AOWgerechtigde leeftijd moeten werken, vignetstudie
Kenmerken 60-plusser in vignet
Geslacht (man = 0)
Werkt parttime (fulltime = 0)
Parttime werk
Begon met werken op (20e jaar = 0)
16e jaar
23e jaar
26e jaar
Fysiek zwaar beroep (fysiek middelzwaar = 0)
Zwaar
Licht
Lichamelijke chronische klachten (geen = 0)
Last van gewrichten
Hart- en vaatziekten
Psychische klachten
Diabetes
Mantelzorg (geen = 0)
Verricht dagelijks mantelzorg zieke ouders/partner
Kenmerken respondent:
Opvattingen over vaardigheden 60-plussers:
Harde kwaliteiten
Zachte kwaliteiten
Financiering flexibele AOW (eens noch oneens = 0)
Niet actuarieel neutraal
Actuarieel neutraal
Geslacht respondent (man = 0)
Opleiding (laag = 0)
Midden
Hoog
Leeftijd (in jaren)
N

Model 1
Coëfficiënt
-0,11**

Model 2
Coëfficiënt
-0,12**

0,20**

0,20**

-0,35**
0,08*
0,23**

-0,35**
0,08*
0,23**

-0,77**
0,33**

-0,77**
0,33**

-1,05**
-1,03**
-0,84**
-0,58**

-1,05**
-1,03**
-0,84**
-0,58**

-0,89**

-0,89**

-

0,14**
-0,27**

-0,20**

-0,34**
0,41**
-0,15**

0,09
0,01
-0,00
10.321

0,08
-0,06
-0,00
10.283

* p < 0,05, ** p < 0,01.
De modellen zijn geschat met een multilevel-regressietechniek omdat iedere respondent vijf
vignetten beoordeeld en omdat multilevelanalyse er rekening mee houdt dat de oordelen van
een persoon gecorreleerd kunnen zijn.
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De grootste effecten zijn te zien bij chronische gezondheidsklachten. Wie last heeft
van chronische gewrichtsklachten (zoals reuma of artritis) mag gemiddeld genomen
1,05 jaar eerder met pensioen dan iemand zonder chronische klachten. Wanneer het
uitoefenen van een zwaar beroep samengaat met slijtage van gewrichten mag men in
totaal ruim twee jaar eerder met pensioen. Het effect van gewrichtsklachten verschilt
nauwelijks van dat van chronische hart- en vaatziekten. Men vindt een lagere AOWleeftijd ook redelijk voor werknemers met chronische psychische klachten of diabetes,
al is het effect kleiner dan voor werknemers met gewrichtsklachten of hart- en
vaatziekten. Het geven van mantelzorg aan zieke ouders of partner wordt ook als een
belastende factor gezien; deze werknemers mogen ongeveer elf maanden eerder met
pensioen.
Model 2 laat zien dat de conclusies niet veranderen indien we controleren voor
stereotiepe beelden over 60-plussers en de financieringsmethodiek. Positieve
stereotiepe opvattingen over de betrouwbaarheid en loyaliteit van ouderen blijken
samen te hangen met steun voor een lagere AOW-leeftijd. Wie oudere werknemers
harde kwaliteiten toedicht vertoont een lichte steun voor een hogere AOW-leeftijd.
Daarnaast kiezen respondenten die de last op de gemeenschap afschuiven – en voorstander zijn van een niet-actuarieel neutrale financiering – in het algemeen voor een
lagere AOW-leeftijd dan degenen die voorstander zijn van actuariële neutraliteit. In
appendix 2 gaan we na of voor- en tegenstanders van actuariële neutraliteit andere
afwegingen maken door twee groepen afzonderlijk te analyseren. De analyses laten
zien dat de effecten van de vignetkenmerken die betrekking hebben op beroep en
gezondheid nauwelijks verschillen tussen beide groepen.
Voorkeuren per beroep
Om een beeld te krijgen van wat de steun concreet betekent voor individuele beroepen kunnen we op basis van een model met 29 individuele beroepen de redelijk
geachte AOW-leeftijd uitrekenen. Sommige ‘zware’ beroepen kunnen rekenen op
een duidelijk lagere AOW-leeftijd, een aantal lichtere beroepen op een hogere AOWleeftijd (zie figuur 2).
De beoordeling door de respondenten bevestigt grofweg de rangorde van de
zwaarte van beroepen zoals Ravesteijn et al. (2018) die hebben berekend. Een opvallend kenmerk van figuur 2 is dat het aantal jaren eerder dan wel later uittreden toch
beperkt én asymmetrisch verdeeld is. De traditionele zware beroepen, zoals stratenmaker of betonwerker, krijgen relatief veel jaren respijt, terwijl de fysiek ‘lichte’
beroepen in beperkte mate – een aantal maanden – moeten doorwerken.
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Figuur 2: Geschatte steun voor vervroeging/uitstel van AOW-datum voor individuele
beroepen
Rechter
Architect
Beleidsmedewerker overheid
Makelaar
Advocaat
Pianostemmer
Tolk/vertaler
Journalist
Hoogleraar
Bibliotheekmedewerker
Tandarts
Computertechnicus
Boekhouder
Laborant
Kassamedewerker
Docent basisonderwijs
Electronicamonteur
Treinmachinist
Kok
Politie
Bakker
Verpleegkundige
Schilder
Timmerman/vrouw
Loodgieter
Brandweer
Stukadoor
Betonwerker
Stratenmaker
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Steun voor aantal jaren eerder/later met pensioen
Noot: de effecten zijn berekend door de drie dummywaarden in model (1) te vervangen door 29
specifieke beroepen met docent basisonderwijs als basis.
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4. Conclusies
Het nieuwe pensioenakkoord heeft de discussie rond zware beroepen nieuw leven
ingeblazen. Als de inschatting van Nederlanders leidend zou zijn, dan zou voor echt
zware beroepen als stratenmaker, stukadoor of brandweerman/vrouw een vervroeging
van de pensioenleeftijd van 1,2 tot 1,6 jaar in de rede liggen. Voor veel beroepen
variërend van politieagent en verpleegkundige tot timmerman/vrouw blijft de vervoeging van de pensioenleeftijd beperkt tot minder dan één jaar. Als we daar ook de
meest relevante gezondheidsklachten – gewrichts- of hartproblemen – meenemen,
dan zou deze vervroeging verruimd kunnen worden met een extra jaar. Dit is ruim
binnen het kader dat is afgesproken in het pensioenakkoord; de werkgever kan maximaal drie jaar voor de AOW-datum een vervroegd pensioen aanbieden.
Vermeer et al. (2016) hebben al eerder laten zien aan de hand van een vignetstudie dat de Nederlandse bevolking vervroegde uittreding voor fysiek zware beroepen
ondersteunt, terwijl werk dat denkwerk vereist of stress met zich meebrengt geen
rede is voor vervroeging van de pensioendatum. Zij hebben echter niet de gezondheid als aparte dimensie meegenomen in hun vignetten. Bovendien was op het
moment dat het onderzoek werd uitgevoerd (2012) het idee van een almaar stijgende
AOW-leeftijd nog niet zo concreet als in het onderhavige onderzoek. Het hier gepresenteerde onderzoek maakt voorts duidelijk dat mensen bij de beoordeling van het
fysieke vermogen om langer door te werken en de wenselijkheid van vervroegde pensionering veel meer zaken meewegen dan louter het beroep dat iemand uitoefent.
Naast beroep en gezondheid speelt de belasting van oudere werknemers buiten
de werkvloer, zoals intensieve mantelzorg. Het zou niet ons idee zijn om heel specifiek te registreren wie van deze groep wel en niet mantelzorg verleent om al dan niet
eerder een AOW-uitkering te verlenen. Wel wordt duidelijk dat de knelpunten waar
oudere werknemers op de drempel van hun pensioen mee worden geconfronteerd
door veel Nederlanders als serieus worden gezien en dat de voorgestelde vervroeging
van pensioen niet excessief is. Wellicht komt dit laatste doordat met publiek geld
een vervroeging én een beperkte verlenging worden gesteund. Op die manier kan de
publieke financiële last van een zware beroepenregeling worden beperkt. Uiteraard
kunnen sociale partners op sectoraal niveau afspraken maken over een zwareberoepenregeling die specifieker op een beroepsgroep is toegesneden. Daarnaast blijven
maatregelen gewenst zodat men het werk ook in zware omstandigheden en met
gezondheidsbeperkingen kan volhouden. Dat kan door te investeren in technologie
en personeelsbeleid zoals deeltijdpensioen of demotie (zie Van Dalen en Henkens,
2018) dat werknemers in de laatste fase van hun carrière kan ontlasten.
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Appendix 1
Vignetonderzoek
Bij een vignetonderzoek krijgt de respondent een aantal kaartjes (vignetten) ter
beoordeling voorgelegd. Ieder vignet stelt een denkbeeldige oudere werknemer
voor, beschreven aan de hand van een aantal kenmerken. Ieder vignetkenmerk kan
verschillende waarden aannemen. Door deze kenmerken steeds op een willekeurige
manier met elkaar te combineren ontstaan telkens andere vignetten. Een belangrijke
voorwaarde voor het gebruik van een vignetdesign is dat het aantal kenmerken
dat wordt gevarieerd niet te groot wordt, omdat de beoordelaars maar een geringe
hoeveelheid informatie kunnen verwerken. Worden te veel vignetkenmerken opgenomen, dan wordt het voor de beoordelaar moeilijk om zich een duidelijk beeld te
vormen van de beschreven persoon en situatie. De vignetten zijn voorgelegd aan de
respondenten met het verzoek per kaartje een hypothetische beslissing te nemen.
Doordat de kenmerken op de vignetten steeds wisselen, kunnen we nagegaan welk
gewicht een betreffend kenmerk heeft in de selectiebeslissing. Voor een uitgebreide
uiteenzetting van het gebruik van vignetstudies verwijzen we naar Van Beek (1993) en
Wallander (2009).

Voorbeeld van een gebruikt vignet
Op de volgende schermen krijgt u een aantal beschrijvingen van 60-jarigen te zien.
Wij vragen u om te beoordelen of het redelijk is als deze persoon eerder dan wel later
dan vastgelegd in de wet een AOW-uitkering krijgt.2
Werknemer:
Geslacht
Werkt
Begon met werken op
Beroep op dit moment
Chronische gezondheidsklachten
Mantelzorg

Man
Voltijds
16e jaar
Stukadoor
Last van gewrichten
Verricht dagelijks mantelzorg voor zieke ouders/partner

Hoeveel jaar eerder dan wel later dan de officiële AOW-leeftijd zou u het redelijk vinden als
deze persoon een volledige AOW-uitkering ontvangt?
4
Jaar eerder

2

3

2

1

0

1

2

3

4
Jaar later

Alle panelleden kregen vijf profielen van fictieve 60-jarigen te zien. De zes kenmerken van elk
van deze profielen zijn door middel van een willekeurig getal aan het profiel toegewezen.
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Het vignet is in dit onderzoek de eenheid van analyse. Iedere respondent heeft in
totaal vijf vignetten ter beoordeling voorgelegd gekregen. Uit de verzameling van 480
unieke vignetten is per respondent een steekproef getrokken met een omvang van
telkens vijf. Het totaal aantal beoordeelde vignetten bedraagt 10.321.
Om na te gaan welke kenmerken een rol spelen bij de beoordeling van de redelijkheid van een eerdere of latere AOW-leeftijd is gebruikgemaakt van multilevelanalyse. Daarbij is gecorrigeerd voor de onderlinge afhankelijkheid van de geobserveerde
eenheden; beoordelaars beoordelen immers meerdere vignetten.
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Appendix 2
Tabel A1: Resultaten van de multilevelanalyse ter verklaring van steun voor langer dan
wel korter werken dan de officiële AOW-gerechtigde leeftijd, vignetstudie. Analyses
uitgesplitst voor respondenten die tegen (model 1), dan wel voor (model 2) actuariële
neutraliteit zijn bij financiering van vervroegde uittreding
Kenmerken 60-plusser in vignet
Geslacht (man = 0)
Werkt parttime (fulltime = 0)
Parttime werk
Begon met werken op (20e jaar = 0)
16e jaar
23e jaar
26e jaar
Fysiek zwaar beroep (fysiek middelzwaar = 0)
Zwaar
Licht
Lichamelijke chronische klachten (geen = 0)
Last van gewrichten
Hart- en vaatziekten
Psychische klachten
Diabetes
Mantelzorg (geen = 0)
Verricht dagelijks mantelzorg zieke ouders/partner
Kenmerken respondent:
Geslacht respondent (man = 0)
Opleiding (laag = 0)
Midden
Hoog
Leeftijd (in jaren)
N

Model 1
Coëfficiënt
-0,14**

Model 2
Coëfficiënt
-0,11**

0,16**

0,23**

-0,41**
0,17*
0,30**

-0,27**
0,07*
0,19**

-0,93**
0,35**

-0,81**
0,37**

-0,85**
-1,20**
-0,90**
-0,58**

-1,13**
-1,01**
-0,87**
-0,62**

-1,01**

-0,88**

-0,01**

-0,14**

0,01
-0,07
-0,01
2.069

-0,02
-0,06
-0,00
4.489

* p < 0,05, ** p < 0,01
Noot: De vraag betreffende de actuariële neutraliteit is gebaseerd op de stelling ‘Als mensen
eerder dan hun AOW-leeftijd met pensioen willen, dan moeten ze daar zelf voor betalen’ (vijf
antwoordcategorieën variërend van helemaal mee oneens tot helemaal mee eens).
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