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Anders dan pakweg een halve eeuw geleden hoeven mensen in Nederland na hun 65ste niet meer te werken.

We hebben immers AOW en de meesten van ons krijgen een pensioen.Toch is er een stijgend aanbod van 65-

plussers die wel betaald willen werken.Van de 65-69 jarige mannen werkt meer dan tien procent voor enkele

uren per week, van de vrouwen is dat vier procent.Vijf procent heeft een betaalde baan van minstens 12 uur

per week. Duizenden 65-plussers staan ingeschreven bij de uitzendbureaus. De vraag is wat al die ouderen

motiveert en of er ook banen beschikbaar zijn. Het NIDI deed onderzoek.

Werken na 65 jaar
Aanbod stijgt maar vraag blijft achter

KÈNE HENKENS EN HANNA VAN SOLINGE

Hoewel slechts weinig mensen in Nederland tot
hun 65ste actief zijn op de arbeidsmarkt, mar-
keert deze leeftijd nog steeds de overgang naar
de oude dag. Doorwerken na de 65-jarige leef-
tijd gebeurt slechts sporadisch en vooral in die
sectoren van de arbeidsmarkt waar het bereiken
van de AOW-gerechtigde leeftijd niet zonder

meer het beëindigen van arbeid impliceert. Van
de werkende 65-plussers is 60 procent werk-
zaam in een vrij beroep of als zelfstandig onder-
nemer. Maar zelfs in deze sectoren is werken na
het 65ste nog dikwijls een taboe en wordt dit
vaak gezien als concurrerend voor de kansen
van jongere beroepsgenoten. 
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Rond 1900 was meer dan 60 procent van de
mannelijke 65-plussers nog actief op de ar-
beidsmarkt. Nu is dat uitzonderlijk, hoewel
het percentage wel stijgt. In de jaren negentig
had drie à vier procent van de 65-69 jarigen
betaald werk van minstens 12 uur per week.
Van 2000 tot 2004 steeg dat percentage tot
vijf. Wel participeert acht procent van de 65-
69 jarigen, wanneer elk uur dat mensen wer-
ken wordt meegeteld, betaald op de arbeids-
markt, in verhouding overigens beduidend
meer mannen (11 procent) dan vrouwen (vier
procent).
Wat beweegt mensen om ook na hun 65ste le-
vensjaar nog actief te blijven op de arbeids-
markt en hoe kijken werkgevers daar tegen-
aan.

Niet alleen voor het geld

Uit NIDI-onderzoek blijkt dat mensen erg
verschillende motieven hebben om door te
werken (zie de tabel). Voor bijna 40 procent
van de werkende 65-plussers is dat vooral de
aantrekkelijkheid van het werk. Op de tweede
plaats zijn financiële motieven belangrijk. Ge-
brek aan pensioen en een onvolledige AOW
kan mensen dwingen om hun inkomen via
werk wat aan te vullen. Voor ruim eenderde is
geld echter de minst belangrijke factor. Voor
veel van hen vormt het contact met collega’s
en maatschappelijk meetellen een zwaarwe-
gend motief. Slechts een enkeling noemt ver-
veling als reden om te blijven werken. 
De behoefte bij 65-plussers die niet werken
om zich weer op de arbeidsmarkt te melden
lijkt niet zo groot. Ongeveer zes procent zou
wel weer een betaalde baan willen hebben, ge-
middeld van maximaal ongeveer 15 uur per
week. Onder alleenstaanden is de belangstel-
ling tweemaal zo groot als bij gehuwde oude-
ren: acht tegenover vier procent. Vooral man-
nen ambiëren een terugkeer op de arbeids-
markt. Opleiding en leeftijd spelen geen rol.

Werkgevers: geen banen, wel werk

Maar hoe kom je als 65-plusser aan een baan.
Velen schrijven zich in bij een uitzendbureau.
De laatste jaren richten steeds meer uitzend-
bureaus zich op de ouderen- en 65-plus-
markt. Het aanbod aan banen valt echter
flink tegen. Mede door de economische om-
standigheden hebben werkgevers nog steeds
weinig banen te vergeven. Uit onderzoek
blijkt echter dat ook bij een krappe arbeids-
markt weinig werkgevers geneigd zijn om ou-
deren te stimuleren om door te werken tot
hun 65ste jaar of om 65-plussers in dienst te
nemen. Voor een reguliere baan wordt vaak
de voorkeur gegeven aan een jongere werk-
nemer. Doordat ouderen in veel gevallen
flexibel inzetbaar en sterk gemotiveerd zijn,
vormen ze echter wel een interessante doel-
groep bij incidenteel en parttime werk op
vaak incourante tijdstippen. Het gaat daarbij
onder meer om banen als koerier, chauffeur,
overblijfhulp, receptionist en call-center
medewerker. Ze zijn bovendien relatief goed-
koop, want er hoeven geen sociale premies
meer te worden afgedragen. Alle zekerheids-

wetten, zoals de ziektewet, WW en WAO
lopen tot 65 jaar. 

Trend gekeerd

Nederland vergrijst steeds meer. Bestaat de be-
volking nu voor 14 procent uit 65-plussers, in
2040 zal naar verwachting met een kwart ou-
deren het maximum worden bereikt. De daling
van de arbeidsdeelname van 65-plussers is in-
middels tot staan gebracht. Er zijn echter nog
geen aanwijzingen dat ouderen zich massaal
op de arbeidsmarkt gaan melden, hoewel er na
100 jaar voor het eerst wel weer sprake is van
een stijging. De motieven om actief te zijn op
de arbeidsmarkt lijken niet primair financieel
ingegeven, maar dat kan in de toekomst veran-
deren. Een groeiende groep ouderen komt niet
in aanmerking voor een volledige AOW-uitke-
ring en steeds meer mensen hebben geen volle-
dige pensioenopbouw door een gebroken car-
rière of een echtscheiding. Voor deze ouderen
kan werk een middel zijn om de financiële
armslag te vergroten. Een situatie die in de
Verenigde Staten en Engeland tegenwoordig
heel gewoon is. Vooralsnog liggen vooral posi-
tieve argumenten ten grondslag aan de behoef-
te om lang actief te blijven op de arbeidsmarkt
of in vrijwilligerswerk. De belangrijkste drijf-
veren zijn het opdoen van nieuwe vaardighe-
den, nieuwe ontplooiingskansen en maat-
schappelijk nuttig bezig zijn.
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Motieven om te werken na 65 jaar

Geniet van het werk 39 5

Geld 21 35

Contact met collega’s 21 6

Maatschappelijk meetellen 14 1

Verveling 4 51

Totaal 100% 100%

Bron: NIDI 2004.




