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1. INLEIDING

De laatste jaren worden we overspoeld door negatieve berichten omtrent de finan-
ciële houdbaarheid van het pensioenstelsel. Door de gestegen levensverwachting en 
in het kader van een politiek van langere loopbanen beperkten de Nederlandse en 
later de Belgische overheid de mogelijkheden om vervroegd uit te treden. Dit is 
een delicate oefening want vervroegd uittreden is een sociale norm geworden bij 
heel wat werknemers én werkgevers (Wise, 2010). De jaarlijkse Belgische pensioen- 
enquête van Delta Lloyd geeft aan dat heel wat werknemers verwachten om vÓÓr 
hun 65ste op pensioen te gaan. De gemiddeld gewenste pensioenleeftijd is 61 jaar 
(Delta Lloyd, 2014). Diverse studies tonen aan dat ook werkgevers om verschillende 
motieven (zoals productiviteit, loonkosten, opleidingen, …) niet enthousiast zijn 
om te investeren in het behoud van oudere werknemers. Slechts 27 procent van de 
Europese werkgevers moedigt zijn oudere werknemers aan om tot de officiële pensi-

(1) Bedanking SHARE: dit artikel maakt gebruik van data van de Survey of Health, Ageing and Retirement 
in Europe (SHARE), Wave 1, 2, 4 en 5 (DOIs: 10.6103/SHARE.w1.260, 10.6103/SHARE.w2.260, 10.6103/
SHARE.w4.111, 10.6103/SHARE.w5.100). De SHARE dataset is hoofdzakelijk gefinancierd door de Europese 
Commissie via FP5 (QLK6-CT-2001-00360), FP6 (SHARE-I3: RII-CT-2006-062193, COMPARE: CIT5-
CT-2005-028857) en FP7 (SHARE-PREP: N°211909, SHARE-LEAP: N°227822, SHARE M4: N°261982). 
Bijkomstige financiering van het U.S. National Institute on Ageing (U01 AG09740-13S2, P01 AG005842, 
P01 AG08291, P30 AG12815, R21 AG025169, Y1-AG-4553-01, IAG BSR06-11 en OGHA 04-064) en 
van Duitse Ministerie van Onderwijs en Onderzoek. Ook verscheidene nationale financieringsbronnen zijn 
dankbaar erkend (zie www.share-project.org).
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oenleeftijd aan het werk te blijven (Conen, Henkens en Schippers, 2012). Ongeveer 
twee derde van de werkgevers in deze studie nam nooit maatregelingen om oudere 
werknemers in dienst te nemen of te behouden.

Een langere loopbaan zorgt ongetwijfeld voor een betere financiële situatie voor de 
betrokkene maar anderzijds rijst de ruimere vraag naar het effect op het algemene 
persoonlijke welzijn. In dit onderzoek meten we het algemeen welzijn a.d.h.v. een 
levenstevredenheidsvraag. Deze indicator wordt beschouwd als een individuele eva-
luatie van het welzijn in al zijn dimensies en is aanbevolen door de Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) als subjectieve welzijnsin-
dicator (OECD, 2013a). Een belangrijke determinant van het persoonlijke welzijn 
is de vrijwilligheid van keuzes (Bavetta en Navarra, 2012). De keuze om aan het 
werk te blijven of uit te treden is voor velen een van de belangrijkste keuzes in het 
leven. Daarom introduceren we het concept ‘onvrijwillig werken op oudere leeftijd’ 
en maken we een onderscheid tussen vrijwillig en onvrijwillig werkenden om de 
welzijnsgevolgen van langere loopbanen te onderzoeken. We definiëren onvrijwillig 
werken als ‘de situatie waarin de werknemer beslist om aan het werk te blijven maar 
deze keuze als onvrijwillig of gedwongen ervaart’. We gaan na hoe groot het aandeel 
ouderen is dat zijn beslissing om aan het werk te blijven, als onvrijwillig ervaart. 
Daarna onderzoeken we wat het effect is van onvrijwillig aan het werk te zijn op het 
algemene welzijn van de betrokkenen.

In dit onderzoek maken we gebruik van gegevens van de Europese longitudinale 
dataset Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE). SHARE 
bevat gedetailleerde gegevens van meer dan 85.000 vijftigplussers uit 20 Europese 
landen (Börsch-Supan en Jürges, 2005; Börsch-Supan et al., 2013). Een uitgebreide 
module van de dataset is gewijd aan de huidige werkstatus. De kenmerken van de 
huidige of de laatste baan alsook de hoogte van het arbeidsinkomen en van uitke-
ringen worden bevraagd. De bevraging gebeurde in vier periodes (2004-5, 2006-7, 
2011 en 2013). Ons onderzoek kijkt naar Nederland en België. Beide landen voer-
den het laatste decennium een beleid dat aanzet tot langer werken. De Nederlandse 
regering startte reeds in 2006 met het verstrengen van het vervroegd pensioenbeleid, 
in België was dit pas vanaf 2011. De wettelijke pensioenleeftijd werd opgetrokken 
naar 67 jaar in 2023 (Nederland) of in 2030 (België). SHARE biedt de mogelijk-
heid om het aandeel werkenden op te volgen voor vier observatiemomenten over de 
periode 2005 tot 2013 voor beide landen. Voor Nederland en België bevat SHARE 
respectievelijk 6509 en 8694 unieke respondenten en 12531 en 17910 observaties. 
Een derde van de respondenten werd in elk van de vier perioden bevraagd (anderen 
maar in één, twee of drie perioden). De steekproef wordt gewogen op basis van re-
gio, leeftijdsklasse en geslacht per observatieperiode en per land (Abduladze, Malter 
en Börsch-Supan, 2013).
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In het volgende deel gaan we na of de werkenden op latere leeftijd op pensioen 
zijn gegaan in de periode 2005-2013. Daarna onderzoeken we de welzijnsgevolgen 
van onvrijwillig werken op latere leeftijd. Eerst conceptualiseren we wat individueel 
welzijn en onvrijwillig werken is (deel drie). In deel vier onderzoeken we het aandeel 
onvrijwillig werkenden waarna we aantonen (deel vijf ) dat onvrijwillig werkenden 
een lagere levenstevredenheid rapporteren dan vrijwillig werkenden. We sluiten af 
met een overzicht van discussiepunten en enkele beleidsaanbevelingen.

2. OUDEREN WERKEN TOT OP LATERE LEEFTIJD IN NEDERLAND DAN IN BELGIE

SHARE bevraagt de respondenten over hun huidige arbeidssituatie. Tabel 1 geeft de 
arbeidssituatie per leeftijdsgroep weer en toont een verschillende verdeling van de 
arbeidsgroepen tussen de landen. In SHARE wordt gepensioneerd zijn ruim gede-
finieerd en de groep bestaat ook uit gedeeltelijke uittreders of bruguittreders. Over 
de periodes heen (niet gerapporteerd in de tabel) wint het aandeel gedeeltelijke uit-
treders (uittreders die nog enige betaalde arbeid verrichten) aan populariteit in beide 
landen. Het percentage vervroegde uittreders (voor de leeftijd van 65 jaar) ligt in 
België hoger dan in Nederland. Dit komt gedeeltelijk doordat het pensioenbeleid 
in Nederland eerder is aangescherpt. In Nederland is het percentage huisvrouwen, 
huismannen en arbeidsongeschikten in dezelfde leeftijdscategorie echter hoger. Het 
percentage werkende ouderen is gemiddeld hoger in Nederland dan in België maar 
een Nederlander werkt gemiddeld minder uren (niet in de tabel). Nederlandse wer-
kende respondenten rapporteerden een gemiddelde werkweek van 34 uur, Belgische 
van 38 uur. Het aandeel zelfstandigen in de werkende populatie is in de twee landen 
ongeveer gelijk (15 procent).
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TABEL 1: DE GERAPPORTEERDE HUIDIGE SITUATIE PER LEEFTIJDSGROEP, IN PROCENTEN, 
GEMIDDELD OVER DE VIER OBSERVATIEPERIODES, GEWOGEN DATA

50-64 jaar 65-74 jaar 75+ jaar Gemiddeld
NL BE NL BE NL BE NL BE

Gepensioneerd
   - Volledig
   - Gedeeltelijk

11 23 78 83 75 78 39 50
71 90 92 95 98 99 91 95
29 10 8 5 2 1 9 5

Werknemer of zelfstandige
   - < 36 uur
   - ≥ 36 uur

56 49 2 1 0 0 33 26
45 35 67 59 63 67 45 35
55 65 33 41 38 33 55 65

Huisman/-vrouw 15 11 18 15 19 20 16 14
Werkloos 4 8 0 0 0 0 2 4
Langdurig ziek, arbeidsonge-
schikt of met beperking 12 9 1 1 2 1 8 5

Andere: rentenier, levend op 
eigen middelen, 
student, vrijwilligerswerk

2 1 1 1 4 1 2 1

Procent per leeftijdsgroep 58 53 25 25 18 22 100 100

Noot: respondenten onder de 50 jaar (partners) werden niet opgenomen in de tabel.

Beide landen kennen een cultuur van vervroegde uittrede, maar dit neemt lichtjes af 
over de periodes (tabel 2). De effectieve pensioenleeftijd is lager bij de Belgische dan bij 
de Nederlandse gepensioneerden. Er wordt ook geen inhaalbeweging gemaakt. Deze 
cijfers zijn gelijklopend aan de OESO-berekeningen van de effectieve pensioenleeftijd 
in beide landen (OECD, 2013c). Als we enkel de recent gepensioneerden (hoogstens 
drie jaar op pensioen) bekijken, zijn er nog steeds duidelijke verschillen in de effectie-
ve pensioenleeftijd. Behalve een hogere gemiddelde pensioenleeftijd is de variatie in 
Nederland lager en daalt deze over de tijd. Terwijl in 2013 de meerderheid van de Ne-
derlandse recent gepensioneerden op pensioen ging op 65 jaar, is er een meerderheid 
in België die vÓÓr 62 jaar op pensioen gaat. Een verklaring voor de verschillen tussen 
Nederland en België is het tijdsverschil in het beleid omtrent langere loopbanen. In 
België is vervroegd uittreden met volledig pensioen nog steeds mogelijk (het beleid 
heeft voornamelijk de leeftijdsvoorwaarden verhoogd), terwijl vervroegd uittreden in 
de eerste pijler in Nederland sterk financieel werd ontmoedigd of afgeschaft. Boven-
dien bestaan er nog steeds andere vervroegde uittredemogelijkheden in de eerste pijler, 
bijvoorbeeld in België kunnen werknemers ook uittreden via ziekte-en invaliditeitsuit-
kering, werkloosheid met bedrijfstoeslag of vrijstelling van inschrijving als werkzoeken-
de. Bijgevolg kunnen we concluderen dat er deels een mentaliteitswijziging is, maar dat 
vervroegd uittreden nog steeds voor velen een sociale norm is. Voor Nederland zien we 
duidelijke veranderingen richting de officiële pensioenleeftijd. België maakt nauwelijks 
een inhaalbeweging op Nederland en er is een grote variatie in de pensioenleeftijd.
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TABEL 2: GEMIDDELDE EFFECTIEVE PENSIOENLEEFTIJD PER LEEFTIJDSCATEGPROE, IN PROCENTEN, 
GEWOGEN DATA
 

2007 2011 2013 Gemiddeld
NL BE NL BE NL BE NL BE

Effectieve pensioenleeftijd gepensioneerden
 < 55 jaar 6,3 12,0 2,5 6,5 2,0 6,6 3,4 8,3
 55-59 jaar 20,9 28,8 18,7 27,2 16,3 26,1 18,4 27,3
 60 jaar 12,7 23,6 13,4 26,1 10,4 25,3 12,1 25,0
 61-64 jaar 19,1 17,0 23,4 19,2 23,4 20,5 22,2 18,9
 65 jaar 33,7 13,7 35,3 16,4 40,1 17,1 36,6 15,8
 > 65 jaar 7,3 5,0 6,7 4,6 7,7 4,5 7,3 4,7
Gemiddeld in jaren 61,22 59,35 62,00 60,27 62,46 60,31 61,95 59,99
Effectieve pensioenleeftijd voor de recent gepensioneerden (<= 3jr op pensioen) 
< 60 jaar 18,6 34,6 7,0 24,0 3,4 21,8 9,2 26,3
60-61 jaar 23,4 29,7 19,6 36,6 10,4 32,6 17,5 33,1
62 jaar 5,9 4,1 12,4 3,3 10,3 4,0 9,7 3,8
63-64 jaar 4,3 8,6 10,8 9,8 13,5 7,4 9,8 8,6
65 jaar 40,0 15,7 40,3 20,8 53,3 27,1 44,9 21,6
> 65 jaar 7,8 7,4 9,9 5,5 9,2 7,1 9,0 6,7
Gemiddeld in jaren 62,44 60,56 63,18 61,20 63,89 61,54 63,21 61,13
Standaardafwijking 3,44 4,38 2,70 3,61 2,35 3,66 2,89 3,87

Noot: in de eerste observatieperiode (2005) werd de effectieve pensioenleeftijd niet bevraagd.

3. WELZIJN EN DE VRIJWILLIGHEID VAN GEMAAKTE KEUZES  

Alvorens de welzijnsgevolgen van het beleid van langer werken te onderzoeken, is 
een conceptualisering van de begrippen welzijn en (on)vrijwillig werken nodig. Het 
welzijn of de levenskwaliteit van de burger wordt steeds meer als een direct be-
leidsrelevant criterium aanvaard (Stiglitz, Sen en Fitoussi, 2009). De toenemende 
aandacht voor geluks- en tevredenheidsonderzoek (ook in de media) toont ook aan 
dat ruimere visies op welzijn weerklank vinden in de maatschappij. Welzijn om-
vat behalve inkomen ook andere domeinen zoals gezondheid, vrije tijd, individuele 
rechten en leefmilieu. Welzijnsindicatoren houden best ook rekening met niet-mo-
netaire bronnen van welzijn die belangrijk zijn voor de evaluatie van het individueel 
welzijn en de levenskwaliteit (Fleurbaey en Blanchet, 2013). Bijgevolg is welzijn een 
breed en moeilijk meetbaar concept (OECD, 2011, 2013b; Helliwell, Layard en Sa-
chs, 2012). In dit artikel wordt de tevredenheid over het individuele leven gebruikt 
als evaluatiecriterium voor welzijn. Deze indicator is een alomvattende maatstaf en 
wordt gezien als een individuele evaluatie van iemands levenskwaliteit over alle do-
meinen heen.
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Een belangrijke bepalende factor van levenstevredenheid is de vrijwilligheid van ge-
maakte keuzes. Situaties waarin er geen keuze is, leiden doorgaans tot een lagere 
tevredenheid in vergelijking met situaties met keuzevrijheid omdat deze situaties als 
onvrijwillig worden ervaren (Botti, 2004). De beslissing om uit te treden of (langer) 
te blijven werken is een belangrijke individuele keuze. In de literatuur wordt een 
onderscheid gemaakt tussen gepensioneerden die hun pensionering als gedwongen 
ervaarden (onvrijwillig gepensioneerden) of niet (vrijwillig gepensioneerden) (Szi-
novacz en Davy, 2005; Van Solinge en Henkens, 2007). Een onvrijwillige uittrede 
zorgt voor een slechtere aanpassing aan het pensioen (Wong en Earl, 2009) en voor 
een significant tevredenheidsverlies (Bender, 2012). Onvrijwillige uittrede wordt in 
de literatuur ruimer gedefinieerd dan die situaties waarin de uittreder geen keu-
ze had (dit is het geval bij uittrede als gevolg van eigen gezondheidsklachten of 
ontslag) (Szinovacz en Davey, 2005). Het gaat namelijk om de eigen ervaring van 
een gedwongen pensioenkeuze en hierbij is de perceptie van zelfcontrole over de 
situatie belangrijk (Szinovacz en Davey, 2005). Uittreden om zorg te verlenen aan 
de partner of aan een familielid kan bijdragen tot de ervaring van een gedwongen 
pensioenkeuze. De zwakke gezondheid van iemand anders staat namelijk buiten 
de zelfcontrole van het individu. Ook de houding van de partner, collega’s en het 
management tegenover pensioen kunnen leiden tot de ervaring van een gedwongen 
pensioenkeuze, evenals een afwijking van de pensioenleeftijd met de gewenste pen-
sioenleeftijd. De vrijwilligheid van uittrede verschilt sterk tussen landen en studies 
(Dorn en Sousa-Poza, 2010). Gebaseerd op gegevens van het International Social 
Survey Programme (ISSP) van 1997 varieert het aandeel onvrijwillig uittreders in 
Europese landen van 10 procent (Denemarken) tot de helft (Duitsland) van de uit-
treders (Dorn en Sousa-Poza, 2010). Van Solinge en Henkens (2007) stelden vast 
dat in Nederland 17 procent op pensioen ging tegen zijn wil, dit op basis van een 
steekproef van 778 respondenten in de sectoren industrie en handel.

Ook de beslissing van de werknemer om langer aan het werk te blijven i.p.v. uit 
te treden, kan als onvrijwillig worden ervaren. Er wordt in de literatuur (en in het 
maatschappelijke debat) weinig rekening gehouden met deze (on)vrijwilligheid van 
de arbeidskeuze bij het analyseren van het welzijn van oudere werknemers. Volgens 
de klassieke arbeidstheorie maakt de werknemer steeds een afweging tussen inkomen 
en vrije tijd en kan die bijgevolg geen onvrijwillige keuze maken. De werknemer 
heeft steeds de keuze om te stoppen met werken indien hij of zij genoegen neemt 
met een lager inkomen en (toekomstig) pensioen. De beslissing om aan het werk te 
blijven kan echter als onvrijwillig of gedwongen ervaren worden. Ter illustratie, be-
schouw twee (identieke) werknemers die beslissen om aan het werk te blijven, maar 
terwijl de ene werknemer de vrije keuze had om uit te treden met een pensioen, 
heeft de andere deze keuze niet. De twee werknemers ervaren dus een verschillende 
mate van vrije keuze en een verschillend welzijn (Sen, Muellbauer, Kanbur, Hart, 
en Williams, 1987). Het ontbreken van de alternatieve keuze om uit te treden kan 



223

GRAAG MEER WELZIJNSNUANCES IN HET PENSIOENDEBAT

zowel letterlijk (voldeed niet aan de voorwaarden van pensioen) of figuurlijk (druk 
van partner om door te werken) zijn. Net als bij onvrijwillige pensionering is de 
perceptie van het verliezen van de zelfcontrole over de situatie zeer belangrijk. Deze 
perceptie is individueel en hangt dus af van persoon tot persoon. Een moeilijke fi-
nanciële situatie of geen kans krijgen om van job of werkgever te veranderen kunnen 
ook dit gevoel creëren. Een situatie waarin er geen mogelijkheid is tot vervroegde 
pensioenuitkering kan eveneens leiden tot een gevoel van een onvrijwillige arbeids-
keuze. Er kunnen dus zowel persoonlijke redenen als maatschappelijke normen en 
regelgeving aan de basis liggen van een situatie van onvrijwillig werken.

4. ONVRIJWILLIG WERKENDEN: OMVANG EN VERANDERING OVER DE TIJD 

Hoe groot is het aandeel oudere werknemers dat zijn keuze om langer aan het werk te 
blijven als een onvrijwillige keuze ervaart? Onvrijwillig werken hebben we gedefinieerd 
als de situatie waarin de werknemer beslist om aan het werk te blijven maar deze keuze 
als onvrijwillig ervaart. De respondent is onvrijwillig werkend indien hij of zij de volgen-
de binaire SHARE-vraag affirmatief beantwoordt: “Als u aan uw huidig beroep denkt, 
zou u dan zo snel mogelijk met pensioen willen gaan?” Deze vraag drukt de intentie uit 
om uit te treden maar door omstandigheden heeft het individu besloten om aan het 
werk te blijven. Met andere woorden, de werknemer had niet de alternatieve keuze om 
binnenkort op pensioen te gaan en ervaart dus een beperking van zijn keuzevrijheid.

Een derde van de werkende respondenten (vijftigplussers) voelt zich onvrijwillig 
aan het werk (tabel 3). Het gemiddelde aandeel onvrijwillig werkenden over de 
observatieperiode (2005-2013) verschilt niet veel tussen de landen (33,01 procent 
in Nederland; 33,80 procent in België). De trend is daarentegen wel verschillend 
tussen de landen. Het Belgische aandeel daalt over de observatieperiode terwijl het 
Nederlandse aandeel piekt in 2007 en daarna weer daalt. In 2006 werden de fiscale 
voordelen van vervroegd pensioen in de 1ste pijler sterk versoberd in Nederland ter-
wijl oudere werknemers in België tijdens deze periode nog steeds van een vervroegde 
pensioenuittrede en -uitkering konden genieten. De voorwaarden voor vervroegde 
uittrede werden pas in 2011 verstrengd, maar uit tabel 2 blijkt dat de effectieve pen-
sioenleeftijd niet sterk mee veranderde in België. In beide landen zien we een daling 
van het percentage onvrijwillig werkenden sinds de periode na de economische crisis 
van 2007. Een mogelijke verklaring is dat in economisch slechtere tijden werkne-
mers het hebben van een job meer appreciëren. Anderzijds toont tabel 3 duidelijk 
dat de werkenden een steeds groter aandeel uitmaken binnen de 50-69-jarigen. 
In aantallen bekeken zijn er dan ook meer onvrijwillig werkenden in 2013 dan in 
2005. In 2013 zijn er voor elke 1.000 ouderen tussen 50 en 69 jaar 162 onvrijwillig 
werkend in Nederland en 142 in België, waar dit in 2005 slechts respectievelijk 127 
en 123 ouderen waren.
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TABEL 3: EVOLUTIE (ONVRIJWILLIG) WERKENDEN VOOR 50-69-JARIGE RESPONDENTEN, GE-
WOGEN DATA
 

2005 2007 2011 2013

Nederland  

Werkend 42,00 44,76 46,28 49,73

 waarvan onvrijwillig werkend = 
% ja-antwoorden 30,27 36,11 33,05 32,51

Gepensioneerd 21,75 23,32 25,46 25,28

Andere (werkloos; huisvrouw/-man; 
langdurig ziek, arbeidsongeschikt of 
met beperking; restcategorie)

36,25 31,92 28,26 24,99

België

Werkend 33,70 36,43 40,00 45,40

waarvan onvrijwillig werkend = 
% ja-antwoorden 36,62 36,11 33,05 32,51

Gepensioneerd 38,85 23,32 25,46 25,28

Andere (werkloos; huisvrouw/-man; 
langdurig ziek, arbeidsongeschikt of 
met beperking; restcategorie)

27,45 36,43 28,26 24,99

Indien we vergelijken tussen bevolkingsgroepen (niet in de tabellen), zien we dat 
meer mannen dan vrouwen zich onvrijwillig aan het werk voelen. Zo rapporteert ge-
middeld 38 procent van de werkende mannen in Nederland zich als onvrijwillig aan 
het werk tegenover 26 procent van de werkende vrouwen. Qua gemiddelde leeftijd 
is er geen duidelijke trend bij – of verschil tussen – de vrijwillig en onvrijwillig wer-
kenden. Het percentage onvrijwillig werkenden neemt af met het opleidingsniveau. 
In België voelt 44 procent van de laaggeschoolden (lager secundair onderwijs), 33 
procent van de middelgeschoolden (hoger secundair onderwijs) en 27 procent van 
de hooggeschoolden (tertiair onderwijs) zich onvrijwillig aan het werk. Onvrijwillig 
werkenden omschrijven hun job vaker negatief. Tabel 4 toont significante verschil-
len als we de jobkenmerken vergelijken tussen vrijwillig en onvrijwillig werkenden. 
Toch veranderen oudere werknemers niet vaak van beroep (2,39 procent van de 
Nederlandse en 1,96 procent van de Belgische werkenden) of van werkgever (resp. 
6,25 procent en 3,57 procent). In een multivariate regressie worden bovenstaande 
vaststellingen over gender (enkel bij Nederland), educatie en jobkenmerken beves-
tigd. Ook een slechtere gezondheid draagt bij tot een hogere kans op een onvrijwil-
lige werksituatie. Het relatieve inkomen speelt geen rol.
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TABEL 4: PERCENTAGE (ON)VRIJWILLIG WERKENDEN DAT HET ‘EENS’ OF ‘HELEMAAL EENS’ IS 
MET STELLINGEN OVER DE HUIDIGE JOB, GEWOGEN DATA

Vrijwillig 
werkenden

Onvrijwillig 
werkenden

NL BE NL BE

Algemeen ontevreden met job 2,1 3,3 12,0 13,8

Fysiek zwaar beroep 34,7 38,6 47,5 48,1

Door zware werkbelasting onder constante tijdsdruk 32.9 44,2 45,0 55,8

Heel weinig vrijheid bij het bepalen hoe men zijn werk 
uitoefent

13,5 20.3 23,9 31.6

Geen gelegenheid krijgen om nieuwe vaardigheden aan te 
leren

15,5 26,6 22,3 41,5

Onvoldoende steun bij moeilijke situaties 16,3 23,4 26,7 38,6

Geen waardering krijgen die men denkt te verdienen 14,7 21,4 32,9 43,3

Salaris niet in overeenstemming met inspanningen en 
verwezenlijkingen

29,4 31,2 39,5 40,8

Vooruitzichten op promotie binnen werk zijn slecht 49,5 42,6 61,0 53,7

Te weinig jobzekerheid hebben 25,7 14,3 34,8 18,7

Noot: voor elke stelling zijn de percentages significant verschillend (p=0,000) tussen vrijwillig en onvrij-
willig werkenden; en dit voor beide landen afzonderlijk.

De longitudinale dimensie van SHARE geeft de mogelijkheid om na te gaan of ou-
dere werknemers die aangaven zo snel mogelijk met pensioen te willen gaan, dit 
effectief ook deden (ongewogen, werkenden tussen 50 en 69 jaar): 26,62 procent van 
de Nederlandse en 28,79 procent van de Belgische onvrijwillig werkenden ging in de 
volgende periode op pensioen. Van de Nederlandse en Belgische vrijwillig werkenden 
ging een kleiner percentage in de volgende periode op pensioen (resp. 17,29 procent 
en 13,56 procent). Minder dan 5 procent van de onvrijwillig werkenden slaagt erin 
van job te veranderen. We kunnen besluiten dat zowat één op drie van de oudere 
werkenden onvrijwillig aan het werk is. In combinatie met een toenemend aandeel 
werkenden binnen de groep 50-69-jarigen, zorgt dit voor een groter absoluut aantal 
onvrijwillig werkenden. Aangezien de jobmobiliteit zeer laag is bij oudere werkne-
mers zien zij vervroegd uittreden vaak als enige uitweg uit de moeilijke situatie.

5. TEVREDENHEIDSVERLIES VAN ONVRIJWILLIG WERKENDEN

De vraag ‘Op een schaal van 0 tot 10, waarbij 0 volledig ontevreden betekent en 10 
volledig tevreden betekent, hoe tevreden bent u met uw leven?’ uit de SHARE-dataset 
wordt als evaluatiecriterium voor levenskwaliteit genomen (tabel 5). De gemiddelde 
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levenstevredenheid is significant verschillend tussen onvrijwillig en vrijwillig wer-
kenden (p <0,05). Ook voor elke periode afzonderlijk is het verschil significant. 
Voor beide landen rapporteert de groep onvrijwillig werkenden telkens een lagere 
tevredenheidsscore dan de groep vrijwillig werkenden. Dat de tevredenheid alge-
meen hoger is in Nederland dan in België, is een resultaat dat ook voor de gehele 
bevolking en in andere studies wordt gevonden (OECD, 2013b; Eurofound, 2013). 
Een mogelijke verklaring vinden we via het ‘Better Life’-initiatief van de OESO 
(www.oecdbetterlifeindex.org), dat toont dat Nederland beter scoort dan België (op 
basis van een subjectieve inschatting van de situatie) op de belangrijke domeinen 
gezondheid, jobs en persoonlijke veiligheid.

TABEL 5: GEMIDDELDE LEVENSTEVREDENHEID, GEWOGEN DATA
 

2007 2011 2013 Gemiddeld

NL BE NL BE NL BE NL BE

Vrijwillig werkenden 8,03 7,90 8,26 7,90 8,13 7,86 8,14 7,88

Onvrijwillig werkenden 7,90 7,75 7,81 7,61 7,99 7,71 7,99 7,69

Noot: in de eerste observatieperiode (2005) werd de levenstevredenheid niet bevraagd. 

Onvrijwillig oudere werkenden zijn minder tevreden dan hun collega’s die wel nog 
vrijwillig actief zijn. Net als bij onvrijwillige uittrede ervaren ouderen dus ook bij 
onvrijwillige tewerkstelling een tevredenheidsverlies. Een panelschatting toont bo-
vendien aan dat het verschil in levenstevredenheid tussen beide groepen ongewij-
zigd en significant blijft indien we controleren voor bovenvermelde jobkenmerken 
(tabel 4) alsook voor gezondheid, inkomen, partner, leeftijd en andere persoonlijke 
kenmerken. Dit bevestigt onze hypothese dat gepercipieerde keuzevrijheid m.b.t. 
de werkkeuze, zoals dit al gekend was voor de pensioenkeuze, belangrijk is voor de 
levenstevredenheid en het welzijn van ouderen.

6. DISCUSSIE  

Nederland en België hebben in hun beleid rond langere loopbanen voornamelijk 
ingezet op het beperken van de mogelijkheden tot vervroegd uittreden. Zowel Bel-
gië als Nederland kennen een cultuur van vervroegde uittrede uit de arbeidsmarkt. 
Aan de hand van de SHARE-dataset werd descriptief nagegaan of deze gewoonte 
van vervroegde uittrede afkalft. Voor Nederland zien we veranderingen richting de 
officiële pensioenleeftijd. In België is dit minder het geval. Vervroegd uittreden is 
nog steeds voor velen een sociale norm. In het pensioendebat gaat het vooral over de 
financiële implicaties van de vergrijzingsproblematiek. Vanuit een welzijnsoogpunt 
is er aandacht nodig voor meer dan louter financiële overwegingen. In deze bijdrage 
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lag de focus op de gevolgen van langer werken voor de levenstevredenheid van oude-
re werknemers. Hierbij interpreteren we levenstevredenheid als een overkoepelende 
beschouwing over alles wat een individu belangrijk acht in zijn leven. De vrijwil-
ligheid van keuzes is een belangrijke determinant van het algemeen welzijn. We 
gingen daarom na hoe oudere werkenden hun beslissing tot langer werken ervaren: 
vrijwillig of onvrijwillig. Een derde van de werkende vijftigplussers ervaart zijn ar-
beidssituatie als onvrijwillig. Dit aandeel is stabiel over de onderzochte periode 2005 
tot 2013. De groep oudere werkenden neemt toe over deze periode. We kunnen dus 
besluiten dat de groep onvrijwillig werkenden een grote en groeiende groep is en 
dat deze groep gemiddeld een lagere levenstevredenheidsscore rapporteert dan de 
vrijwillig werkenden. Vanuit deze vaststelling komt de vraag om meer aandacht voor 
welzijnsnuances in het pensioendebat. Deze vraag wordt nog relevanter naarmate 
het Belgische pensioenbeleid effectief zal zijn en (zoals in Nederland) zorgen voor 
een grotere groep latere uittreders.

Beide landen kozen voornamelijk voor dwingende maatregelingen of financiële in-
centives om langere loopbanen aan te moedigen. De beslissing om aan het werk te 
blijven wordt echter gedreven door meer dan financiële motieven (Boumans, De 
Jong en Vanderlinden, 2008; Templer, Armstrong-Stassen en Cattaneo, 2010; Ten 
Have, Van Dorsselaer en De Graaf, 2015). Het beleid rond langere loopbanen kan 
ook de focus leggen op de andere twee pijlers van de OESO-aanbevelingen rond 
langere loopbanen, namelijk ‘improving employability’ en ‘changing employer prac-
tices’ (OECD, 2016). Employability wordt gedefinieerd als het voortdurend ver-
vullen, verwerven of creëren van werk door middel van het optimale gebruik van 
competenties (Van der Heijde en Van der Heijden, 2006, p. 453). Hierbij speelt 
jobkwaliteit en het creëren van voldoende zelfontplooiing via opleiding een belang-
rijke rol. Studies hebben ook een duidelijke link gevonden tussen uittredegedrag en 
jobkenmerken (Blekesaune en Solem, 2005; Scheurs, Van Emmerik, De Cuyper, 
Notelaers, en De Witte, 2010) en tussen uittredegedrag en de invloed van de part-
ner (Henkens, 1999), collega’s en management op de werkvloer (Van Solinge en 
Henkens, 2014).

De derde pijler benadrukt het promoten van leeftijdsdiversiteit op de werkvloer en 
wil leeftijdsdiscriminatie tegengaan. Deze laatste twee pijlers vragen om een sterke 
samenwerking tussen overheid en werkgevers- en werknemersorganisaties (Arm-
strong-Stassen, 2008). Onze studie toont aan dat er een significante link is tussen 
jobkenmerken en onvrijwillig werken. Inzetten op de andere twee pijlers kan leiden 
tot meer oudere werkenden die hun beslissing als vrijwillig ervaren en dit heeft een 
potentiële welzijnsverhoging onder de vorm van meer tevredenheid tot gevolg.
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