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te voorkomen. Verplichte pen-
sioenleeftijden worden dan ook 
doorgaans niet vanuit de overheid 
opgelegd, maar vastgelegd in col-
lectieve arbeidsovereenkomsten 
(CAO). Volgens de Organisatie 
voor Economische Samenwerking 
en Ontwikkeling (OESO) vallen in 
Nederland zo’n 92% van de perma-
nente arbeidscontracten onder een 
CAO met een verplichte pensioen-
leeftijd (OESO, 2014).

Vanuit theoretisch oogpunt is een 
verplichte pensioenleeftijd goed 
te verklaren. Loonschalen worden 

vaak zo opgezet dat jongere werknemers relatief 
minder verdienen dan hun productiviteit rechtvaar-
digt, terwijl ouderen juist relatief meer verdienen dan 
hun productiviteit rechtvaardigt. Dit zorgt ervoor 
dat zowel de werknemer als de werkgever minder 
geneigd zijn om een eind aan het arbeidscontract 
te maken; de werknemer is bovendien gemotiveerd 
om zo lang mogelijk door te werken bij dezelfde 
werkgever (Lazear, 1979). Dit systeem functioneert 
alleen in combinatie met een redelijke mate van ar-
beidsbescherming en een verplichte pensioenleef-
tijd: anders is het voor werkgevers immers aantrek-
kelijk om ouderen te ontslaan zodra zij meer dan 
hun productiviteit rechtvaardigt verdienen, en is 
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Door de versobering van pensioenen en het afschaffen van moge-

lijkheden tot vervroegd pensioen voelen veel oudere werknemers 

de druk om langer actief te blijven op de arbeidsmarkt. Ook over-

heden lijken er belang bij te hebben dat mensen zo lang mogelijk 

doorwerken. Toch krijgen veel oudere werknemers te maken met 

een verplichte pensioenleeftijd, die meestal vastgelegd is in col-

lectieve arbeidsovereenkomsten. Dit belet op grote schaal de mo-

gelijkheden van oudere werknemers tot langer doorwerken. In dit 

artikel wordt onderzocht in welke mate werkgevers geneigd zijn 

ouderen na hun verplichte pensioen terug in dienst te nemen, en 

welke factoren deze beslissing beïnvloeden.

Vrijwel alle Westerse landen hebben te maken met 
een vergrijzende populatie. Om die vergrijzing op te 
vangen worden oudere werknemers aangespoord 
om langer door te werken dan voorheen. Zo zijn de 
mogelijkheden tot vervroegd pensioen grotendeels 
verdwenen en wordt in Nederland de AOW-leeftijd 
stapsgewijs verhoogd van 65 naar 67. Voor overhe-
den is het belangrijk dat mensen zo lang mogelijk 
actief blijven op de arbeidsmarkt omdat men op 
sociale uitkeringen bespaart en meer inkomstenbe-
lasting kan innen. In dat opzicht lijkt het raar dat in 
veel landen verplicht pensioen een veelvoorkomend 
fenomeen is, zeker gezien het feit dat de meeste 
landen regelgeving kennen om leeftijdsdiscriminatie 
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het voor werknemers aantrekkelijk om tot op zeer 
hoge leeftijd in dienst te blijven. In zekere zin is 
verplicht pensioen een beschermingsmechanisme 
voor de werkgever. En hoewel het voor oudere 
werknemers die willen doorwerken soms wrang is 
om verplicht met pensioen te moeten gaan, heb-
ben zij toch ook geprofiteerd van de relatief hogere 
lonen en arbeidsbescherming die samengaan met 
verplicht pensioen (Gomez et al., 2002).

Evenwel is het voor werkgevers en werknemers on-
derling mogelijk om na de verplichte pensionering 
van een werknemer een nieuwe arbeidsrelatie aan 
te gaan. In toenemende mate wordt dit aangemoe-
digd, bijvoorbeeld door het toepassen van CAO’s 
voor arbeidscontracten van mensen boven de stan-
daard pensioenleeftijd. In dit artikel wordt de werk-
geverskant van deze beslissing onderzocht, met als 
onderzoeksvragen: in welke mate zijn werkgevers 
geneigd om ouderen opnieuw in dienst te nemen na 
verplichte pensionering, en welke kenmerken van 
de werknemer en werkgever spelen daarbij een rol?

Methodologie

Data

Om deze vraag te onderzoeken hebben wij in 2013 
een vignette-onderzoek gedaan onder Nederland-
se werkgevers. De deelnemers aan het onderzoek 
waren mensen uit het Longitudinal Internet Studies 
for the Social sciences (LISS) panel van Universiteit 
van Tilburg. Het LISS-panel bestaat uit een repre-
sentatieve steekproef van Nederlandse burgers. Zij 
worden regelmatig uitgenodigd via internet mee te 
doen met verschillende soorten onderzoeken. Voor 
dit specifieke onderzoek hebben wij mensen gese-
lecteerd die in een eerder stadium hadden aangege-
ven een leidinggevende functie binnen hun bedrijf 
te bekleden, en zich bezig te houden met rekrute-
ring en selectie van personeel. Nadat deelnemers 
die inmiddels zelf waren gepensioneerd of werk-
loos waren geworden uit de steekproef waren ver-
wijderd, bleef er een steekproef van 443 deelnemers 
over. De meerderheid van de deelnemers was man 
(67%), de gemiddelde leeftijd was 47,5 jaar, men 
was relatief gelijkwaardig verdeeld over verschillen-
de sectoren (19% industrie; 28% service en handel; 
27% (semi-)publieke sector; 26% andere sector), en 
gaf leiding aan mensen van verschillende niveaus 

(24% gaf hoofdzakelijk leiding aan laagopgeleiden; 
41% hoofdzakelijk aan middelbaar opgeleiden; 35% 
hoofdzakelijk aan hoogopgeleiden). Het gemiddel-
de percentage oudere werknemers (50-plussers) in 
de organisaties van de leidinggevenden was 34%.

Vignette-experiment

De onderzoeksvraag werd onderzocht met een 
vignette-experiment. Dit is een methode van on-
derzoek die specifiek bedoeld is om verschillende 
aspecten van een beslissingsproces bloot te leg-
gen (Wallander, 2009). In een vignette-experiment 
krijgen deelnemers fictieve beschrijvingen van een 
persoon of situatie te zien, waarbij verschillende 
kenmerken elke keer op verschillende manieren 
gecombineerd worden. Hierna worden zij gevraagd 
een oordeel te geven over hoe zij zouden handelen 
in een dergelijke situatie.

Tabel 1.
Kenmerken in de vignettes en hun mogelijke waarden

Vignette kenmerk Mogelijke waarden

Personeelssituatie Peronseelstekort

Geen personeelstekort

Noodzaak tot inkrimpen

Voorkeur voor type 
contract

Full-time

Part-time

Oproepkracht

Bereidheid tot loonoffer Niet bereid tot loonoffer

Bereid tot 20% in te leveren

Bereid tot 40% in te leveren

Kennis en ervaring Moeilijk vervangbaar

Makkelijk vervangbaar

Functioneren tot aan 
pensioen

Goed

Niet zo goed

Gezondheid Goede gezondheid

Niet zo gezond

Persoonlijk netwerk Veel waardevolle contacten 
voor de organisatie

Gering aantal waardevolle con-
tacten voor de organisatie

Voornaamste motiva-
tie om door te willen 
werken

Sociale contacten op het werk

Plezier in het werk

Voor het loon

Overdragen van kennis

Bron: Oude Mulders, et al. (2014)
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In dit onderzoek werd de situatie geschetst dat 
de leidinggevenden een beslissing moeten nemen 
over een werknemer die na verplicht pensioen wil 
terugkeren bij de organisatie. Verschillende ken-
merken van de organisatie en de werknemer in 
kwestie werden hierbij gemanipuleerd. Dit waren 
‘personeelssituatie’ op organisatieniveau, en ‘voor-
keur voor type contract’, ‘bereidheid tot loonoffer’, 
‘kennis en ervaring’, ‘functioneren tot aan pensi-
oen’, ‘gezondheid’, ‘persoonlijk netwerk’, en ‘voor-
naamste motivatie om door te willen werken’ op 
het niveau van de oudere werknemer. De kenmer-
ken met alle mogelijke waarden zijn vermeld in 
tabel 1.

De waarden die de kenmerken aannamen, werden 
gerandomiseerd. De combinatie van precieze waar-
den was dus elke keer compleet willekeurig. Om een 
reëel beeld te krijgen van de manier waarop leiding-
gevenden oudere werknemers beoordelen, werd 
elke deelnemer gevraagd vijf vignettes in te vullen, 
met dus elke keer dezelfde variabelen, maar telkens 
met een andere combinatie van waarden. Een voor-
beeld van een vignette is afgebeeld in figuur 1.

Twee maanden voor het vignette-experiment vul-
den dezelfde deelnemers een vragenlijst in. Deze 

vragenlijst bevatte vragen over de organisatie 
waarin de deelnemers hun leidinggevende functie 
uitvoerden, maar ook over hun eigen houding en 
normen ten opzichte van oudere werknemers. De 
belangrijkste vraag was vanaf welke leeftijd men 
oudere werknemers in het algemeen te oud vond 
om langer dan twintig uur in hun organisatie te 
werken. Bijna een derde van de deelnemers gaf 
exact het antwoord 65. Het lijkt erop dat zij de ja-
renlang geldende AOW-leeftijd van 65 hebben ge-
internaliseerd, en als dé pensioenleeftijd zijn gaan 
beschouwen. Het gemiddelde ligt met 65,7 hier ook 
erg dicht bij. Er was echter aanzienlijke variatie in 
deze pensioenleeftijdsnorm van leidinggevenden. 
Mogelijk heeft dit een effect op de bereidheid van 
leidinggevenden om een nieuw arbeidscontract na 
verplichte pensionering voor oudere werknemers 
te overwegen.

Resultaten

Omdat elke deelnemer aan het vignette-experiment 
vijf vignettes invulde, zijn er totaal 2215 observa-
ties van 443 respondenten. De vijf observaties van 
elke deelnemer kunnen niet als onafhankelijk van 
elkaar worden gezien, omdat elke deelnemer zijn 

Figuur 1. 
Voorbeeld van een vignette

Onderstaande werknemer heeft binnen uw organisatie de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar bereikt. Hij of zij zou 
graag nog een tijd part-time door willen werken. Het gaat om een werknemer in een functie waaraan u nu het meest leiding 
geeft.

Organisatiekenmerk
Personeelssituatie Personeelstekort

Werknemerskenmerken
Bereidheid tot loonoffer Bereid tot 20% in te leveren

Kennis en ervaring Moeilijk vervangbaar

Functioneren tot aan pensioen Goed

Persoonlijk netwerk Gering aantal waardevolle contacten voor de organisatie

Gezondheid Niet zo gezond

Voornaamste motivatie om door te willen werken Sociale contacten op het werk

Hoe groot acht u de kans dat u hem of haar part-time in uw organisatie zou willen inzetten?

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Zeer onwaarschijnlijk Neutraal Zeer waarschijnlijk
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eigen voorkeuren heeft die maar deels gemeten 
worden. Hier is rekening mee gehouden door de 
data te analyseren met multilevel regressieanalyse 
(Snijders & Bosker, 1999). Bij deze methode wordt 
de variantie opgedeeld in een deel op het niveau 
van de observatie, en een deel op het niveau van 
de proefpersoon. Hierdoor kan er beter met inter-
persoonlijke verschillen tussen proefpersonen re-
kening worden gehouden. De belangrijkste resulta-
ten zijn weergegeven in tabel 2; voor de volledige 
resultaten wordt u verwezen naar de volledige pu-
blicatie.

De resultaten laten zien dat de kenmerken van 
de oudere werknemer van groot belang zijn bij 
de beslissing van leidinggevenden om oudere 
werknemers na verplicht pensioen terug in dienst 

te nemen. Behalve de contractvoorkeur zijn alle 
werknemerskenmerken van belang bij de overwe-
ging van de werkgever. De mate van functioneren 
tot aan pensioen was zoals verwacht zeer belang-
rijk, met de mate van kennis en ervaring en de 
gezondheid op een gedeelde tweede plek. Ook de 
bereidheid van de werknemer om een loonoffer te 
doen blijkt van belang. Natuurlijk heeft een loon-
offer altijd de voorkeur van de werkgever, maar 
voor ouderen lijkt het specifiek van belang. Vol-
gens de theorie verdienen zij immers aan het eind 
van hun loopverband meer dan hun productivi-
teitsniveau eigenlijk zou rechtvaardigen. Daarnaast 
krijgen zij in Nederland vanaf dat moment een 
AOW-uitkering, mogelijk aangevuld met een pen-
sioenuitkering, waardoor zij minder loon hoeven te 
verdienen om hetzelfde inkomen te houden. Ten 

Tabel 2. 
Multilevel regressie resultaten

Coëfficient Standaardfout

Werknemer factoren 

Bereidheid tot loonoffer (ref. = Niet bereid) 20% loonoffer 0,56 *** 0,09

40% loonoffer 0,69 *** 0,10

Voorkeur voor type contract (ref. = Full-time) Part-time -0,01 0,22

Oproepkracht 0,25 0,22

Kennis en ervaring (ref. = Makkelijk vervangbaar) Moeilijk vervangbaar 0,69 *** 0,08

Functioneren tot aan pensioen (ref. = Niet zo goed) Goed 1,40 *** 0,09

Gezondheid (ref. = Niet zo gezond) Goede gezondheid 0,69 *** 0,08

Persoonlijk netwerk (ref. = Weinig contacten) Veel contacten 0,48 *** 0,08

Voornaamste motivatie (ref. = Voor het loon) Sociale contacten 0,04 0,11

Plezier in het werk 0,33 ** 0,11

  Overdragen van kennis 0,30 ** 0,11

Werkgever factoren

Personeelssituatie (ref. = Noodzaak tot inkrimpen) Geen personeelstekort 0,46 *** 0,09

Personeelstekort 1,09 *** 0,09

Pensioenleeftijdsnorm (gecentreerd) 0,04 * 0,02

Geslacht (ref. = Man) Vrouw -0,10 0,20

Leeftijd (gecentreerd) -0,02 * 0,01

Sector (ref. = Industrie) Service en handel 0,02 0,27

(Semi-)publiek -0,28 0,28

Anders -0,20 0,27

Niveau van werknemers (ref. = Laaggeschoold) Middelbaar 0,06 0,24

Hooggeschoold -0,13 0,25

Percentage oudere werknemers (50+; ref. = 0-10%)   -0,04   0,05

Constante   1,98 *** 0,40

* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001.
Bron: LISS-panel
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slotte zijn werkgevers meer geneigd mensen met 
veel belangrijke contacten terug in dienst te nemen 
dan werknemers met een gering aantal belangrijke 
contacten, en hebben zij een voorkeur voor men-
sen die hoofdzakelijk door willen werken omdat 
zij nog plezier in het werk hebben of omdat zij 
graag hun kennis willen overdragen ten opzichte 
van mensen die het voor de sociale contacten of 
het loon doen, hoewel deze factoren minder be-
langrijk zijn.

Bij de werkgeversfactoren valt op dat de perso-
neelscontext van het bedrijf van het grootste belang 
is. Werkgevers zijn veel meer geneigd om oudere 
werknemers een kans te geven om terug te keren 
na verplicht pensioen wanneer zij moeite hebben 
om geschikt personeel te vinden onder jongeren. 
Als het bedrijf moet inkrimpen lijkt de kans voor 
ouderen om terug te kunnen keren erg klein. Te-
vens zijn de leeftijd en de pensioenleeftijdsnorm 
van de werkgever van belang. Hoe ouder de werk-
gever, hoe minder geneigd men is ouderen terug te 
laten keren. Dit is een onverwacht effect en komt 
niet overeen met andere onderzoeken, die vaak 
juist aantonen dat oudere werkgevers positiever 
naar ouderen kijken en hen meer kansen bieden. 
Het effect van de pensioenleeftijdsnorm is wel zo-
als verwacht: hoe hoger de pensioenleeftijdsnorm 
(antwoord op de vraag “wanneer acht u iemand 
te oud om meer dan twintig uur per week in uw 
organisatie te werken?”), hoe meer geneigd een 
werkgever is om een oudere werknemer terug in 
dienst te nemen. Dit toont aan dat zowel de orga-
nisatiecontext als ook de persoonlijke attitudes van 
de leidinggevende van belang zijn.

Ten slotte tonen de resultaten aan dat werkgevers 
over het algemeen weinig geneigd zijn om oude-
ren terug in dienst te nemen na verplicht pensioen. 
Zelfs relatief aantrekkelijke werknemers (bereid tot 
loonoffer, met veel kennis en ervaring, goed func-
tioneren en goede gezondheid) zijn lang niet zeker 
van een vernieuwd dienstverband. Het lijkt erop 
dat een groot aantal werkgevers zeer huiverig is 
voor het terug in dienst nemen van ouderen na 
verplichte pensionering; zij lijken het slechts in uit-
zonderlijke gevallen te willen overwegen. Het zou 
kunnen dat deze werkgevers andere prioriteiten 
stellen bij de selectie en rekrutering van personeel. 
Het is goed mogelijk dat zij bijvoorbeeld probe-
ren het personeelsbestand te verjongen in een 

vergrijzende arbeidsmarkt, en daarin geen ruimte 
in hun organisatie zien voor terugkerende oudere 
werknemers.

Conclusies

Dit artikel heeft onderzocht in welke mate werkge-
vers bereid zijn om oudere werknemers na verplich-
te pensionering terug in dienst te nemen, en welke 
kenmerken van oudere werknemers, de organisatie, 
en leidinggevenden daarop van invloed zijn. De re-
sultaten tonen aan dat werkgevers door de bank ge-
nomen zeer beducht zijn om ouderen na verplichte 
pensionering terug in dienst te nemen. De meesten 
lijken alleen werknemers met zeer gunstige kenmer-
ken een nieuwe kans te willen bieden, maar er zijn 
ook werkgevers bij die het principieel niet lijken te 
willen overwegen. Werknemers lijken hun kansen 
op een hernieuwd contract te kunnen vergroten 
door middel van het tonen van de bereidheid tot 
een loonoffer. Naast de werknemerskenmerken zijn 
ook de organisatiecontext en de houding van de 
werkgever zelf van belang. Ouderen maken vooral 
kans wanneer de organisatie moeite heeft geschikt 
personeel te vinden. Jongere werkgevers, en zij die 
ouderen tot op hogere leeftijd geschikt vinden voor 
arbeid, zijn meer geneigd ouderen terug in dienst te 
nemen na verplichte pensionering.

Het veelvuldig voorkomen van verplicht pensioen 
lijkt op het eerste gezicht curieus als men weet dat 
overheden juist de arbeidsparticipatie van ouderen 
willen stimuleren. Het kan immers een onvrijwillig 
afscheid van de arbeidsmarkt betekenen wanneer 
werknemers langer door willen werken, maar hun 
werkgever dit niet ziet zitten, en men ook niet aan 
de bak kan komen bij andere werkgevers. Toch is 
het maar zeer de vraag of deze personen bij het 
niet bestaan van een verplichte pensioenleeftijd 
wel aan het werk zouden kunnen blijven. Men 
kan zich zelfs afvragen of werkgevers bij het niet 
bestaan van verplicht pensioen onaantrekkelijke 
werknemers niet eerder zouden ontslaan. Om de 
overgang voor zowel oudere werknemers als werk-
gevers minder groot te maken zou de overheid wel 
regelgeving kunnen invoeren die arbeidsparticipa-
tie van ouderen na de verplichte pensioenleeftijd 
stimuleert, zoals het bieden van premies om deze 
mensen in dienst te nemen, en door zelf het goede 
voorbeeld te geven. Dit wordt op het moment ook 
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gedaan door de Nederlandse overheid, die verzoe-
ken van rijksambtenaren om door te werken sinds 
een paar jaar altijd honoreert. Daarnaast lijken 
werkgevers vooral te hechten aan de employability 
van oudere werknemers. Het inzetten op continue 
scholing tijdens de carrière lijkt daarom de kansen 
van oudere werknemers op een dienstverband na 
verplichte pensionering te vergroten.

Jaap Oude Mulders
Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut en 
Universiteit Utrecht
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