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DEMOS verschijnt 10 x per jaar 
en wil de kennis en 
meningsvorming over 
bevolkingsvraagstukken 
bevorderen.

Gehele of gedeeltelijke 
overname van artikelen met 
bronvermelding wordt op prijs 
gesteld. 
Graag ontvangt de redactie een 
bewijsexemplaar.
De personen op de foto’s 
komen niet in de tekst voor 
en hebben geen relatie met 
hetgeen in de tekst wordt 
beschreven.

Het NIDI is een instituut 
van de Koninklijke 
Nederlandse Akademie 
van Wetenschappen en 
is geaffilieerd met de 
Rijksuniversiteit 
Groningen.
Het NIDI houdt zich bezig 
met onderzoek naar 
bevolkingsvraagstukken.
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De leeftijd waarop men AOW kan ontvangen schuift langzaam op in 
Nederland. Vanaf 2021 zullen werknemers moeten doorwerken tot 67 
jaar. Veel werknemers voelen zich hierdoor overvallen en zijn er boos 
over. Er is echter ook een kleine groep werknemers die geen moeite 
heeft met deze ontwikkelingen. 

Doorwerken na pensioen vooral 
populair in hogere functies

Van de bijna 6.800 oudere werknemers in een 
recent NIDI-onderzoek geeft bijna 10 procent 
aan te willen doorwerken na 67 jaar. Doorwer-
ken is populairder onder mannen (12%), dan 
onder vrouwen (7%). Het is vooral gewild on-
der personen in hogere functies. 

Eén op de vijf personen in een hoger intellectu-
eel of vrij beroep (denk aan  architecten, artsen 
of wetenschappers) wil doorwerken na 67 jaar. 
Onder werknemers met een beroep waar niet 

Percentage werknemers van 60 jaar en ouder dat wil doorwerken na hun 67ste naar functieniveau, 2015
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veel scholing voor is vereist(zoals schoonmaker 
of inpakker) is dit slechts vier procent. Onge-
veer de helft van de personen met belangstel-
ling voor doorwerken, zou dat het liefst bij de 
huidige werkgever doen; een kleine 40 procent 
wil het liefst door als zelfstandige; en de rest 
heeft een voorkeur voor een andere werkge-
ver. Ongeveer een derde zou ander werk wil-
len doen dan men nu doet. Gemiddeld willen 
mensen nog ongeveer drie jaar doorwerken na 
hun 67ste. 
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Het NIDI is in 2015 gestart met een nieuw 
onderzoek onder oudere werknemers. 
Aan het onderzoek werd deelgenomen 
door circa 6.800 werknemers (55% 
mannen en 45% vrouwen) van 60 jaar 
en ouder aangesloten bij drie grote 
pensioenfondsen in Nederland. De 
pensioenfondsen vertegenwoordigen 
de sectoren overheid, onderwijs, zorg, 
welzijn en bouw. Het doel van dit 
onderzoek is om inzicht te krijgen in het 
pensioneringsproces en de krachten die 
daarop van invloed zijn.
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