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Grote Zin-enquête 
over werk 21pagina’s

Onder redactie van Stef Verhoeven, 
coördinator Human Interest 
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Toen ik het met de redactie had over 
‘werk na je 45ste’ borrelden er tal-
loze vragen bij ons op voor een grote 
lezersenquête. Hoe belangrijk is 
werk voor u? Is het een noodzakelijk 
kwaad, een levensvervulling, een 
eindsprint of een uitdaging?  

U reageerde massaal op de oproep om aan de 
enquête mee te doen. De opmerkelijke resultaten 
leest u in dit dossier. Werk bepaalt voor een groot 
deel het geluksgevoel van mensen, zo blijkt.
Het leuke van de enquête over het thema Werk is 
dat het onderwerp heel dicht bij me ligt. Mijn 
eigen werk is vanaf m’n 45ste verjaardag namelijk 
heel anders geworden. Wij hebben toen de beslis-
sing genomen te verhuizen naar Frankrijk. Vóór 
die tijd was ik altijd druk bezig met mijn werk 
(meestal 60 uur per week) en sinds ik hier woon, 
ben ik druk bezig met ook andere dingen. 
Afgelopen weekend bijvoorbeeld – en dat begon  
al op donderdagmiddag – zaten we in Chalon sur 
Saône, ongeveer 580 kilometer hiervandaan, voor 
een zwemwedstrijd van onze 14-jarige dochter 
Stella. Hond mee, gîte gehuurd, in totaal ruim 
1400 kilometer gereden en Stella heeft op twee 
afstanden geweldig gescoord. Moe en apetrots 
teruggekomen in de Dordogne besefte ik weer hoe 
rijk ik ben: tijd om leuke dingen te doen én inte-
ressant werk.

Paul van der Meer (51), 
TeraKnowledge

Werk na je 45ste 
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Wat betekent ‘werk’ voor u ? Eindsprint of uitdaging? Levensvervulling of brood  

op de plank? Maar liefst 1700 mensen gaven gehoor aan de oproep om onze online  

enquête over werk in te vullen. Wat dat langer doorwerken betreft: anders dan de regering 

had gehoopt, staat u vooralsnog niet te trappelen.

grote Zin-enquête over werk

Is het de poen, 
waar we het allemaal 

voor doen?
Hoe kijkt u tegen uw werk aan? En was dat anders dan toen u 
nog aan het begin van uw carrière stond? Ziet u uw werk als 
een middel, een welkome tijdsbesteding, of een voortdurende 
uitdaging? Kortom: welke plaats heeft werk in het leven van 
45+’ers en welke waarde hechten ze eraan? Om daar enig 
inzicht in te krijgen legden we zowel de nog werkende als de 
gepensioneerde respondenten van de Zin-enquête de volgen-
de stelling voor: ‘Werken heeft een zeer belangrijke rol 
gespeeld in mijn leven. Het heeft voor een groot deel mijn 
geluksgevoel bepaald.’ Een overgrote meerderheid (64 pro-
cent) kon zich in deze stelling vinden. Slechts 15 procent was 
het ermee oneens. En voor de overige 21 procent lag de waar-
heid in het midden. (Figuur 1)

Bijna tweederde van alle respondenten hecht dus heel veel 
belang aan werk. Maar waarom? Hoe komt het dat hun 
geluksgevoel zozeer bepaald werd en wordt door hun werk? 
En wat leverde en levert het hen precies op, afgezien van een 
inkomen? We vroegen de respondenten voor beide momenten 
in hun leven – aan het begin van hun carrière en nu – zes 
kwalificaties variërend van ‘uitdaging’ tot ‘maatschappelijk 
aanzien’ in volgorde van belangrijkheid te plaatsen. Die ver-
gelijking pakte als volgt uit: 

Begin van de carrière Dit moment
1. Uitdaging 1. Voldoening 
2. Voldoening 2. Waardering
3. Waardering 3. Uitdaging
4. De maatschappij dienen 4. Nuttige tijdsbesteding
5. (Maatschappelijk) aanzien 5. De maatschappij dienen
6. Nuttige tijdsbesteding  6. (Maatschappelijk) aanzien

‘Uitdaging’ wordt in de tweede helft van de carrière welis-
waar ingewisseld voor het wat bedaagdere ‘voldoening’, toch 
zakt het nog altijd niet verder dan de derde plaats. 
‘Uitdaging’, ‘voldoening’ en ‘waardering’ winnen het in beide 
levensfasen van ‘de maatschappij dienen’, ‘maatschappelijk 
aanzien’ en ‘nuttige tijdsbesteding’. De vraag ‘Wat betekent 
mijn werk voor mij persoonlijk?’ is in de hele loopbaan ken-
nelijk veel belangrijker dan de vraag ‘Wat draag ik met mijn 
werk bij aan de maatschappij?’

Loopbaan gepland?
We weten nu dat werk voor het overgrote deel van de respon-
denten heel belangrijk is, en dat voldoening, waardering en 
uitdaging gedurende de hele loopbaan de belangrijkste drijf-
veren zijn – afgezien van inkomen. Hebt u uw carrières daar 
dan ook speciaal op ingericht? Nou nee: meer dan de helft 
van de respondenten (55 procent) beschouwt zijn/haar carriè-
re als een samenloop van omstandigheden. Slechts 4 procent 
heeft de loopbaan zorgvuldig gepland. De loopbanen van de 
overige 29 procent zijn deels gepland, deels toeval. Een derde 
van de respondenten heeft zich bij loopbaanbeslissingen 
vooral laten leiden door geld (inkomen, aandelenopties en 
dergelijke), maar bij een groter deel (40 procent) speelde geld 
geen rol van betekenis. Voor 29 procent van de respondenten 
ligt de waarheid in het midden. (Figuur 2)

Gooit u het roer nog eens om? 
Voor 45+’ers heeft het leven doorgaans niet meer zo heel veel 
verrassingen in petto: je hebt een baan of je bent met 
(pre)pensioen, je hebt al of geen gezin, hobby’s en vrienden. 
Het dagelijks leven is min of meer voorspelbaar geworden. 
Dromen we dan helemaal nergens meer van? We waren 
benieuwd: wilt u na uw 45ste nog eens iets heel anders gaan 
doen? Een derde van de respondenten ziet daar totaal geen 
heil in, maar 48 procent droomt er wel degelijk van, en nog 
eens 19 procent antwoordt met een volmondig “JA!”. (Figuur 3)

Waar droomt die 67 procent dan van? Dat varieert van verhui-
zen naar het buitenland, vrijwilligerswerk of iets anders nut-

De enquête 
Het online onderzoek is gehouden in week 9, 10 en 11 van 
dit jaar. In totaal vulden 1726 lezers de vragenlijst in zijn 

geheel in, waarvan 75 procent vrouw. De gemiddelde leef-
tijd van de werkenden is 53 jaar en van de gepensioneerden 
64 jaar. Het merendeel (83 procent) heeft een vaste relatie 

(gehuwd, samenwonend of latrelatie). Dit onderzoek is 
uitgevoerd door TeraKnowledge in opdracht van (en in 

samenwerking met) de redactie van Zin. 

De respondenten
Driekwart van de respondenten werkt, de rest is  

met (pre)pensioen. Van de werkenden werkt de overgrote 
meerderheid in loondienst en 7 procent is zelfstandige. De 

meeste werkenden hebben een parttime functie.
Eenendertig procent heeft een fulltime baan. 

tekst Paul van der Meer (uitslag enquête), Renate Wilms (portretten) m.m.v. Erika van Blaricon 

Werk = geluk
Werk heeft een groot deel van 
mijn geluksgevoel bepaald.

 (Zeer) mee eens                       
 Niet mee eens /
 niet mee oneens
 Zeer mee oneens

64 %
21%

15%

(Figuur 1)
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tigs gaan doen, tot (wereld)reizen maken, heel ander werk 
gaan doen, voor zichzelf beginnen, meer tijd maken voor 
kunst en cultuur, een nieuwe taal leren en een nieuwe studie/
opleiding volgen. Henk (60) verlangt vooral naar het vrije 
ondernemerschap: “Ik begin een camping op Ibiza. Geen zeu-
rende directeuren, geen afgunst en geroddel van collega’s 
van wie je het nooit had verwacht, nooit meer overwerken, 
geen onzinnige publicaties en verslagen lezen. Geen overdo-
sis zwarte koffie. Geen drankgelagen onder het mom van een 
bedrijfsborrel. Geen slecht nieuws meer.” Een andere respon-
dent: “Ik droom ervan het roer helemaal om te gooien, niet 
meer kijken met een verstandige blik wat betreft inkomen en 
pensioen, maar die dingen doen waar ik blij van word: men-

den getornd. De overgrote meerderheid is ervan overtuigd dat 
dit wél zal gebeuren. Maar liefst 42 procent vult 67 jaar in, 
een kwart rekent op 68 jaar, en 14 procent van de responden-
ten noemt zelfs 70 jaar als de toekomstige pensioengerechtig-
de leeftijd. Toch betekent dat niet dat ze zichzelf en masse na 
hun 65ste zien doorwerken. Integendeel: 67 procent van de 
nog werkende respondenten wil vóór de pensioengerechtigde 
leeftijd van 65 jaar stoppen. De meesten houden het al op 
hun 60ste voor gezien als ze de kans krijgen. Een kwart is van 
plan om door te werken tot de huidige pensioengerechtigde 
leeftijd van 65 jaar. En slechts een schamele 8 procent wil 
daarna nog langer doorwerken. (Figuur 4)

Stoppen met werken betekent verlies van de grootste inkom-
stenbron (salaris) en dat betekent inkomensderving. Dan rijst 
de volgende vraag: heeft u die inkomensderving ingecalcu-
leerd? Zo ja, hoeveel inkomensderving heeft u er dan voor 
over? Daar wringt de schoen, want verreweg de grootste 
groep (40 procent) kan hooguit leven met 10 procent inko-
mensderving. Ruim een kwart van de respondenten die eer-
der willen stoppen gaat tot 20 procent en precies een kwart 

Thea de Groen (46) studeert, werkt in 
het onderwijs en droomt vaak van iets 
heel anders: “Door de jaren heen ben 
ik regelmatig van beroep gewisseld. Ik 
werkte als biologisch analiste, kanker-
registratieconsulente, intercedente en 
medewerkster bij de Sociale Dienst. 
Om een andere carrière te beginnen 
ben ik op mijn 38ste de tweejarige 
deeltijd-pabo gaan doen. Nu werk ik – 
mede doordat twee van mijn kinderen 

dyslectisch zijn – een dag per week als 
remedial teacher. Daarnaast volg ik 
een fulltime studie. Misschien dat ik 
daarna nog een studie psychologie of 
orthopedagogiek ga doen. Ik droom 
vaak van een eigen praktijk als ortho-
pedagoge, of van een carrière als 
wetenschappelijk onderzoeker op het 
gebied van lees- en spellingsproble-
matiek. Deze wensen staan ook voor 
mijn streven naar onafhankelijkheid. 

Werk heeft voor mij een belangrijke 
sociale functie. Toch vind ik werken 
onder het juk van anderen steeds lasti-
ger. Het perkt je mogelijkheden in, 
zeker als parttimer. Mijn persoonlijke 
waardigheid is deels afhankelijk van 
de maatschappelijke status die werk 
geeft. Ik wil graag zinvol bezig zijn; 
daar zit mijn grootste voldoening. Het 
mooist is als ik van mezelf kan zeggen: 
ik maak het verschil.”

‘Werken onder anderen vind ik steeds lastiger’ 

 heb ik (min of meer) gepland 
 berust deels ook op toeval 
 is eigenlijk een samenloop  
 van omstandigheden 

16%

29%55% Droomt u er wel eens van 
om nog iets heel anders te 
gaan doen?

 Nee, nooit 
 Soms 
 Ja, heel vaak 

 

33%

48%

19% We dromen van  
‘het roer om’

Carrière is vooral toeval
Mijn carrière...

(Figuur 3)
(Figuur 2)

(Figuur 4)

sen helpen, werk doen dat ertoe doet of gewoon niet meer 
betaald werken maar waardevol vrijwilligerswerk doen.” 
Sommigen hebben de stap al gezet: “Ik ben nu werkzaam in 
het voortgezet onderwijs. Daarmee ga ik binnenkort stoppen 
om me verder te bekwamen in het begeleiden van mensen 
(jong en oud) bij het verwerken van hun verdriet bij een over-
lijden.”

Doorwerken tot je 65ste of daarvóór al stoppen?
De respondenten zijn ruimschoots doordrongen van de plan-
nen van het kabinet om de pensioengerechtigde leeftijd naar 
achteren op te schuiven. Slechts 7 procent gaat ervan uit dat 
er uiteindelijk niet aan de huidige leeftijd van 65 jaar zal wor-

We willen voor ons 63ste stoppen!
Werkenden: 
Op welke leeftijd wilt u stoppen met werken?

Gepensioneerden:
Op welke leeftijd bent u gestopt met werken?

Voor 55 jaar:

Tussen 56-57: 

Tussen 58-60: 

Tussen 61-63: 

Tussen 64-65: 

Na 65 

Voor 55 jaar: 

Tussen 56-57: 

Tussen 58-60:

Tussen 61-63:

Tussen 64-65: 

Na 65 
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Sjaak Baart (51) is na 32 jaar loondienst eigen baas 
geworden: “Ik werkte bij de overheid, eerst als beleids-
adviseur, daarna deed ik bedrijfsmaatschappelijk werk: 
mooi, maar psychisch zwaar. geen baan die je tot je 65ste 
volhoudt. Daarbij bleken de carrièremogelijkheden 
beperkt – mijn toekomstperspectief werd steeds minder. 
Op mijn 50ste besloot ik dat het tijd was voor iets anders. 
Er gingen tachtig brieven de deur uit, ik kreeg welgeteld 
tien reacties en voerde vijf gesprekken. De teneur was 
steeds: we hikken toch wel tegen uw leeftijd aan. Onzin. 
Je bent nooit te oud om iets nieuws te beginnen. Ik kan 
het iedereen aanraden die met (steeds meer) tegenzin 
naar het werk gaat. 
Zelf heb ik de eerstvolgende reorganisatie aangegrepen 
om eigen baas te worden. Nu ben ik tekstschrijver. Bij de 
overheid schreef ik al veel, zij het binnen bepaalde 
kaders. Nu kan ik er mijn creativiteit in kwijt. Het is gewel-
dig: die vrijheid, zelf beslissingen nemen, overleg met 
klanten. En ja: al je zekerheden komen op losse schroeven 
te staan. Maar ik heb nog geen seconde spijt gehad. Mijn 
gezin steunt me en deze stap heeft veel positieve veran-
deringen gebracht: ik werk met meer plezier, doe meer in 
huis. Dit kan ik wel tot m’n 100ste volhouden!”
  

zegt met 30 procent minder toe te kunnen. Vier procent van 
de respondenten is bereid tot 40 procent inkomensderving in 
ruil voor eerder stoppen, en 3 procent ziet er geen been in om 
straks maar liefst de helft van het inkomen in te leveren. In 
dat licht zou het interessant zijn om te weten of de 67 procent 
die zegt voor zijn of haar 65ste te willen stoppen, dat straks 
ook daadwerkelijk doet. 
In antwoord op de vraag wat hen zou motiveren om toch (tot 
het pensioen) door te werken, meldt 37 procent dat ze geïnte-
resseerd zouden zijn in een coachende of adviserende rol bin-
nen het bedrijf waar ze nu werken. Ook deeltijd- en (gedeelte-
lijk) thuiswerk zou een deel van de respondenten (31 procent) 
langer aan het werk houden. (Figuur 5)

Doorwerken na je 65ste: waarom zou je? 
Het is duidelijk: de meeste respondenten hebben allerlei 
redenen om eerder te willen stoppen, al hebben ze er maar 
heel weinig inkomensderving voor over. Nog onwetend van 
deze uitkomst van het onderzoek, vroegen wij ons af wat de 
respondenten zou motiveren juist door te werken na hun 
65ste. We legden ze de volgende stelling voor: ‘Als ik na mijn 
65ste zou willen doorwerken, is dat voornamelijk om de  
volgende reden.’ Hier komen de financiën weer om de hoek 
kijken. Ruim een derde (36 procent) laat weten dat het in-
komen welkom zou zijn. “Zo blijf ik onder de mensen, werk 
heeft voor mij een belangrijke sociale functie”, zegt 29 pro-
cent, en 24 procent noemt de inhoudelijkheid van het werk 
als belangrijkste reden om eventueel door te werken. 
Maatschappelijk meetellen blijkt geen drijfveer van belang  
(5 procent) en 5 procent ziet geen enkel voordeel aan langer 
doorwerken, “maar als het moet, dan moet het”. (Figuur 6)

Liever stoppen dus, maar hoe?
Stoppen met werken gaat hoe dan ook gepaard met inko-
mensderving, en dat is geen geliefd onderwerp. De meeste 
respondenten hebben daarom maatregelen getroffen om hun 
financiën na hun (pre)pensioen zo veel mogelijk op peil te 
houden. Van de werkende respondenten zegt 19 procent geen 
gebruik te maken van fiscale mogelijkheden om een ruimer 
pensioentegoed op te bouwen. Van de rest maakt de grootste 
groep gebruik van spaartegoeden (24 procent), gevolgd door 
lijfrentepolissen (18 procent). Daarna komen vut/prepen-
sioenpremies (12 procent), koopsompolissen (8 procent), 
beleggingen in aandelen (9 procent), kapitaalverzekeringen 
(4 procent) en andere fiscale mogelijkheden (6 procent).
Tot zover de inkomenskwestie. Maar wat gaan de nog werken-
de respondenten na hun (pre)pensioen met hun tijd doen? 
Hebben ze daar duidelijke ideeën over?
Reizen (27 procent) en meer tijd besteden aan hobby’s (27 
procent) staan bovenaan het verlanglijstje. Daarna komt vrij-
willigerswerk (19 procent) en meer tijd aan de (klein)kinderen 

besteden (18 procent). Tot slot is 5 procent van plan te gaan 
verhuizen naar het buitenland. Bij andere plannen (4 pro-
cent) wordt vaak een combinatie van bovenstaande activitei-
ten genoemd. (Figuur 7)

Een leven zonder werk, is dat leuker?
Men duikt dus in zijn hobby’s of gaat reizen. Denken de res-
pondenten uit het onderzoek dan ook dat het leven zonder 
werk leuker wordt? “Ja”, zegt een derde (38 procent). “Nee”, 
zegt slechts 5 procent, en de rest neemt een middenpositie in. 
(Figuur 8) Afgezien van de vraag of het leven zonder werk leu-
ker wordt, ziet 9 procent ertegen op om te stoppen. Zij zien op 
tegen het verwachte verlies van sociale contacten. 

Gepensioneerd en wel
De ervaringsdeskundigen uit ons onderzoek geven de groep 
werkenden die reikhalzend uitkijkt naar het pensioen (38 
procent) gelijk: maar liefst 62 procent van de gepensioneerde 
respondenten meldt dat het leven zonder werk inderdaad 
leuker is. Een derde van hen vulde in dat het niet uitmaakt, 
en slechts 5 procent vindt het er minder leuk op geworden.
Wisten de gepensioneerden vooraf hoe ze hun pensioen zou-
den invullen? “Ja”, zegt ruim de helft (53 procent) van de  
respondenten, 18 procent had geen idee, en de rest nam een 
middenpositie in (29 procent). En wat behelsden hun plan-
nen dan zoal? Dertig procent zag zichzelf reizen, 27 procent 
was van plan meer tijd aan hobby’s te besteden. Veel minder 
populair waren vrijwilligerswerk doen (15 procent) en meer 

‘Je bent nooit te oud om 
iets nieuws te beginnen’

  Ik het geld nodig heb    
  Ik onder de mensen wil blijven  
  Ik mijn werk leuk vind   
  Ik maatschappelijk wil blijven meetellen  
  Een andere reden    

36%

29%

24%

5%6%

Geld is belangrijk
Als ik na mijn 65e zou willen  
doorwerken dan is dat omdat:

(Figuur 6)

 De mogelijkheid om  
 anderen te  coachen/adviseren  
 De mogelijkheid om in deeltijd  
 te gaan werken   
 De mogelijkheid om deels  
 thuis te werken    
 Carrièreswitch/ Bij- of omscholing  
 Iets anders  

37%

31%

15%

11%
6%

We willen coachen in deeltijd
Wat motiveert u om langer door te werken?

(Figuur 5)

tijd aan de kleinkinderen besteden (12 procent). Zestien pro-
cent had niets concreets in de zin: “Meer tijd voor jezelf en 
sociale contacten” en “gewoon genieten”. 
Dat waren de plannen, maar is het er ook van gekomen? 
Jawel, een groot deel van alle plannen is op het moment van 
het invullen van de enquête gerealiseerd. Slechts 11 procent 
heeft nog geen van zijn of haar wensen in praktijk gebracht. 
Net als bij de nog werkenden kwamen reizen en hobby’s ook 
bij de gepensioneerden als meest geliefde tijdsbestedingen 
uit de bus. Nu kan dat aardig in de papieren lopen; hebben 
ze daar de middelen wel voor? Dat gaat schijnbaar best: het 
merendeel (56 procent) geeft evenveel geld uit als toen men 
nog werkte, 19 procent heeft meer te besteden dan voorheen, 
en een kwart van de gepensioneerden heeft gemiddeld 20 
procent minder te besteden dan toen ze nog werkten. 
Of het zo blijft, is zeer de vraag, maar voor de gepensioneer-
de respondenten uit ons onderzoek gold nog de pensioen-

 Reizen
 Tijd besteden aan mijn hobby’s  
 Vrijwilligerswerk doen   
  Tijd besteden aan mijn kinderen en 

kleinkinderen 
 Naar het buitenland verhuizen  
 Iets anders 

27%

27%19%

18%

5%4% We willen reizen
Welke plannen heeft u voor uw 
(pre)pensioen?

(Figuur 7)
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Wim Huisman (55) hoopt in 2009 
na veertig dienstjaren vervroegd 
met pensioen te gaan: “Mijn car-
rière begon in 1969 bij de PTT. Na 
22 jaar stapte ik over naar de tele-
communicatietak van het bedrijf. 
Dat biedt mij de kans om in sep-
tember volgend jaar te stoppen 
met werken. Het prepensioen zie 
ik als een persoonlijke keuzevrij-
heid, die dreigt te worden aange-
tast nu het kabinet mensen langer 
wil laten doorwerken. Mijn 
(pre)pensioen geeft mij de kans

gerechtigde leeftijd van 65 jaar. Een luttele 10 procent van 
hen werkte ook echt tot die leeftijd door (en 2 procent nog 
langer). Maar liefst 88 procent van de huidige gepensioneer-
den is dus vóór het 65ste levensjaar gestopt met werken. 
Ruim de helft van hen deed dat tussen het 51ste en het 60ste 
levensjaar, 23 procent stopte tussen 61 en 64 jaar, en 13 pro-
cent zelfs vóór het 50ste levensjaar. (Figuur 4) Dat vroege stop-

‘misdadig’, omschrijven het sentiment van het grootste deel 
van de 45+’ers. Guus (61): “Afschuwelijk. Onze generatie heeft 
het langst gewerkt, is het jongst begonnen en heeft het meest 
betaald aan allerhande sociale lasten. Wij willen ook nog 
even genieten zolang we nog gezond zijn!”
Er heerst dus veel verontwaardiging over de pensioenplan-
nen, zowel bij de werkende 45+’ers als bij de gepensioneer-
den. Het spreekt vanzelf dat angst een rol speelt, en dat blijkt 
zo te zijn voor alle respondenten. Slechts 16 procent van hen 
maakt zich helemaal geen zorgen over zijn pensioen. De rest 
dus wel, waarbij moet worden aangetekend dat de gepensio-
neerden zich aanmerkelijk minder zorgen maken dan de wer-
kenden. (Figuur 10) Voor hen heeft de toekomst dan ook voor-
alsnog minder verrassingen in petto dan voor de werkenden. 
Onder de werkenden zijn de zorgen ‘van alle leeftijden’: zij 
die dichter tegen de pensioengerechtigde leeftijd aanschur-
ken maken zich evenveel zorgen als de ‘nog jonge’ veertigers. 
De grootste bron van zorg is het inkomen voor later, of zoals 
Mirjam (49) het verwoordt: “Is er nog wel genoeg geld wan-
neer ik met pensioen ga? Heb ik alles wel goed geregeld?” 

‘Ik wil graag midden in de maatschappij blijven staan’

Marianna Carty-Gombert (60) heeft haar 
carrière zorgvuldig gepland. Toen haar 
functie tien jaar geleden werd opgeheven, 
is ze opgestapt. Nu woont ze in Frankrijk: 
“Mijn werk – ik was 25 jaar food & beverage 
manager van een groot psychiatrisch cen-
trum – heeft voor een groot deel mijn 
geluksgevoel bepaald. Toch werkte ik om te 
leven, en niet andersom. Nu geniet ik met 
volle teugen van mijn welverdiende vrij-
heid. Ik ben weliswaar gedwongen om te 
stoppen, maar ik ben tevreden met de 
afwikkeling. Een jaar lang heb ik er moeite 
mee gehad. In die tijd ontmoette ik Lou, 
mijn tweede man. Samen maakten we een 
nieuwe start. Destijds droomde ik ervan om 
naar het buitenland te verhuizen, naar een 
nieuwe omgeving. En wat gebeurde er? Ook 
Lou raakte zijn baan kwijt. Dan kun je bij de 
pakken gaan neerzitten of er iets van 
maken. Wij verkochten ons huis, zegden 
Nederland gedag en verhuisden naar 
Frankrijk. Om te gaan genieten. We hebben 
hier heel lieve mensen ontmoet, zijn hele-
maal ingeburgerd. Je kunt wel stellen dat 
mijn leven, sinds ik ben gestopt met wer-
ken, er alleen maar leuker op is geworden.”

‘Je kunt bij de pakken  
neerzitten of er iets van 
maken’

 Ik maak me er (zeer) veel zorgen over 
 Ik maak me er niet veel/niet weinig zorgen over
 Ik maak me er weinig/geen zorgen over 

15%

35%
50%

 meer dienstverlenend te zijn, 
mijn ervaringen met anderen te 
delen. Want van volledig stoppen 
zal geen sprake zijn. Een deel van 
mijn vrije tijd wil ik gaan besteden 
aan vrijwilligerswerk en consul-
tancy. Door de jaren heen heb ik 
een groot netwerk opgebouwd. 
Klussen zullen er dus altijd zijn, 
en ik wil graag midden in de maat-
schappij blijven staan. Het stelt 
me in staat mijn voorzieningen-
niveau op peil te houden. Toch  
is geld is niet de belangrijkste  

factor; het is een middel. Plezier 
in mijn werk is dat wel. Door de 
jaren heen valt het werk me mak-
kelijker. Ik heb meer inzicht 
gekregen in wie ik ben. Ik ben 
graag resultaatgericht bezig, heb 
geleerd doelen te stellen in het 
leven. Dat houdt je fris en alert. Ik 
wil me kunnen blijven meten aan 
jongeren, met hen in gesprek blij-
ven, van hen leren. Maar ze kun-
nen ook van mij leren; iedereen 
heeft zo zijn eigen toegevoegde 
waarde.” 

Pensioenzorgen vallen mee
In welke mate maakt u zich zorgen  
over uw pensioen?

(Figuur 10)

 (Zeer) mee eens
 Niet mee eens/ 
 niet mee oneens
 Zeer mee oneens 

83%

11%

6% Blijf af van 65-grens!
De overheid moet van  
de pensioengerechtigde  
leeftijd afblijven.

(Figuur 9)

Als je met pensioen gaat,  
wordt het leven leuker

 (Zeer) mee eens
 Niet mee eens/ 
 niet mee oneens

 (Zeer) mee oneens

 

38%

57%

5%
Stoppen is leuk!

(Figuur 8)

pen gebeurde grotendeels via vut en prepensioen (47 pro-
cent).  Zestien procent stopte om gezondheidsredenen, en 9 
procent was gedwongen op te stappen. Andere redenen om 
eerder te stoppen waren “Het is mooi geweest” (6 procent) en 
“Ik wil tijd aan andere dingen besteden” (5 procent). 

Wat vinden we van de nieuwe pensioenplannen?
Nu we weten dat 67 procent van de werkenden eerder wil 
stoppen dan de huidige pensioengerechtigde leeftijd van 65 
jaar, wekt het weinig verbazing dat de meesten niets opheb-
ben met de nieuwe pensioenplannen van het kabinet. Daarin 
worden zij overigens gesteund door de gepensioneerden: 83 
procent van alle respondenten uit ons onderzoek vindt dat de 
overheid van de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar 
moet afblijven. Slechts 6 procent is het eens met het naar 
achteren bijstellen van die leeftijd, en 11 procent neemt een 
middenpositie in. (Figuur 9) “Belachelijk en oneerlijk”, schrijft 
Casper (52), “de meeste mensen van mijn generatie zijn al 
vele jaren aan het werk (sommigen zelfs vanaf hun 17de jaar) 
en willen er nu wel eens mee stoppen. Daar hebben wij ons 
op ingesteld.” 
De afschaffing van prepensioenregelingen ontmoet eveneens 
weinig bijval van de 45+’ers uit het onderzoek. “Het is niet 
reëel dat dat is gebeurd”, zegt 78 procent, en 83 procent vindt 
het oneerlijk. Bijna de helft (46 procent) vindt de maatregel 
discriminerend. De gepensioneerden zijn het op al deze pun-
ten met hen eens. Woorden als ‘contractbreuk’, ‘afspraakver-
valsing’, ‘absurd’, ‘belachelijk’, ‘asociaal’, ‘groot onrecht’, 
‘schande’, ‘een zeer slechte zaak’, ‘heel erg jammer’ en 
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De overheid ziet graag dat we 

doorwerken tot minimaal 65 jaar. 

Maar willen we dat ook? Niet  

echt – 67 % van de werkende 

45+’ers stopt liever eerder. Hoe 

regel je het zo dat je er zo min 

mogelijk bij inschiet? Tien tips  

voor vroege stoppers.  

tekst Paul van Hulsen foto’s Roel Ottow

Eerder stoppen met werken is dan ook kostbaar. Want elk  
jaar dat u minder werkt, is een jaar minder pensioenopbouw. 
Boven dien moet de pensioenspaarpot langer mee. Een voor-
beeld: voor elk jaar dat u vroeger stopt, daalt uw pensioen-
uitkering met ongeveer 8 procent per jaar. Dus als u uw baan  
op uw 62ste vaarwel zegt, kost u dat bijna een kwart van  
het ouderdomspensioen. Hoe kunnen we de financiële  
schade toch binnen de perken houden? Als u het grondig 
aanpakt, stelt u een financieel plan op, al of niet met behulp 
van een adviseur. Maar let op: het is niet vanzelfsprekend dat 
u straks geld tekort komt. Maak dus eerst zelf een berekening 
van de te verwachten (gezamenlijke) pensioeninkomsten en 
uitgaven. 

LLuid verkondigen dat je eerder wilt stoppen met werken is 
tegenwoordig zoiets als vloeken in de kerk. Want van de over-
heid moeten we juist langer doorwerken. Al zien we daar 
onderhand allemaal de noodzaak van in, toch staat de wens 
van de overheid op gespannen voet met die van de meeste 
werknemers. Mensen die na 35 of meer dienstjaren stoppen 
met werken, hebben doorgaans weinig last van gewetensbe-
zwaren – of ze nou 65 zijn of niet. Desgevraagd liet een ruime 
meerderheid van de gepensioneerden uit ons onderzoek 
weten blij te zijn met de afsluiting van het werkzame leven. 
Een derde had achteraf gezien misschien wel wat langer  
willen doorwerken vanwege de sociale contacten en om 
financiële redenen. 

tips voor vroege stoppers

Steeds meer cao’s en pensioen
reglementen voorzien in  
een deeltijdpensioenregeling

       Deeltijdpensioen
Gedeeltelijk blijven werken en gedeeltelijk met pensioen 
gaan is een trend die zich verder zal ontwikkelen. Minister 
Donner van Sociale Zaken heeft zijn steun er al voor uitge-
sproken. Voordelen: u valt niet van de ene op de ander dag in 
het beruchte zwarte gat, en de pensioenopbouw loopt door 
voor het deel dat u parttime werkt. De afbouw, en dus ook de 
inkomensachteruitgang, kan bovendien geleidelijk gaan. 
Bijvoorbeeld van vijf naar drie dagen op uw 61ste, twee dagen 
vanaf uw 62ste, een dag vanaf uw 63ste en volledige pensio-
nering vanaf uw 64ste. Steeds meer cao’s en pensioenregle-
menten voorzien in zo’n regeling. In ons onderzoek geeft  
31 procent van de respondenten aan dat de mogelijkheid  
om in deeltijd te werken hen langer aan de slag zou kunnen 
houden.

    Demotie
Een andere mogelijkheid is demotie. Demotie heeft te maken 
met de wens een stapje terug te doen. Dit kan in de vorm van 
parttime werk of een verandering van functie, bijvoorbeeld 
van manager naar coach of adviseur – ook populair bij de 
respondenten uit ons onderzoek: 37 procent zou daarvoor 
voelen. Demotie hoeft geen gevolgen te hebben voor de pen-
sioenopbouw. Die blijft op basis van het oude salaris, mits  
de demotie binnen tien jaar voor de pensioendatum start. 
Maak het onderwerp dus vroegtijdig bespreekbaar met de 
werkgever. Beter nog: laat demotie een onderdeel zijn van  
uw loopbaan.

    Levensloopregeling
De levensloopregeling is in het leven geroepen als compensa-
tie voor het verdwijnen van de fiscale voordelen van VUT en 
prepensioen. Werknemers die via de levensloopregeling spa-
ren, kunnen dit tegoed gebruiken om eerder te stoppen met 
werken. De inleg is per jaar maximaal 12 procent van het bru-
to jaarsalaris. Behalve voor senioren die op 1 januari 2005 50 

jaar of ouder waren, maar jonger dan 55. Zij mogen 100 pro-
cent van hun salaris in de levensloopregeling storten. Het 
totale spaarsaldo mag voor iedereen niet hoger zijn dan 210 
procent van het bruto jaarsalaris. Het fiscale voordeel zit ’m 
erin dat over de inleg geen loonheffing is verschuldigd, maar 
wel premies voor werknemersverzekeringen. De uitkeringen 
hebben een belastingvrijstelling van € 191,-. Daarboven zijn 
ze belast met inkomstenbelasting. Het echte belastingvoor-
deel behaalt u als u bij opname van het tegoed in een lagere 
belastingschijf valt dan ten tijde van de stortingen. Dat kan 
een fiscaal voordeel opleveren van 10 procent indien u met 
uw belastbaar inkomen onder de € 53.860,- blijft. 

    Vut en prepensioen
Je zou het bijna vergeten, maar vervroegde uittreding en pre-
pensioen zijn nog altijd mogelijk voor werknemers die vóór 1 
januari 2005 ouder dan 55 waren. En wel met volledige fiscale 
aftrek van de premies (tot 2011). Zij kunnen hun vroegpensi-
oen ook uitstellen (de uitkeringen gaan dan omhoog) of met 
deeltijdpensioen gaan. 

    Lijfrente
De lijfrenteverzekering (21 procent van de gepensioneerden 
uit de Zin-enquête) is nog altijd een populaire manier om uw 
pensioen aan te vullen. Deze populariteit was vooral te dan-
ken aan de mogelijkheid om betaalde premies af te trekken 
van het inkomen. Tegenwoordig is de belastingaftrek beperkt 
tot het aantoonbare pensioentekort over de zeven voorgaande 
jaren. Hoeveel u mag aftrekken, kunt u uitrekenen met 

Eerder stoppen      met werken? 
Het kan nog steeds
1 

2 

3 

4

5

10 



114 06 2008  06 2008  115

g
R

W
zo zit dat

ruim 8% wil blijven werken na 65 ste

g
R

W

werk-enquÊte

Doorwerken zonder  
doorwerkCAO
Wie na zijn 65ste wil doorwerken, valt 
negen van de tien keer niet meer onder 
een cao. Dat betekent geen cao-loon, 
geen spaarloon, geen vakantiedagen, 
geen ontslagbescherming en geen pen-
sioenopbouw. Ook vanuit de werkgever 
gezien zijn de risico’s groot, omdat 
65+’ers heel moeilijk te verzekeren zijn 
tegen arbeidsongeschiktheid en ziekte. 
Zij moeten die kosten zelf betalen. 
Doorwerken via een uitzendorganisatie 
lijkt een redelijk alternatief, maar een 
gepensioneerde moet er dan eerst zes 
maanden tussenuit voordat hij in dezelf-
de functie bij zijn (ex-)werkgever mag 
doorwerken. 

Wat houdt de  
doorwerkCAO in? 
De doorwerkCAO voorziet in een tijdelijk 
contract van drie maanden dat einde-
loos verlengd kan worden met telkens 
drie maanden. Bij ziekte krijgt de door-
werkende gepensioneerde zo maximaal 
drie maanden lang salaris doorbetaald. 
De werkgever kan de senior telkens voor 
drie maanden verzekeren tegen arbeids-
ongeschiktheid. De uitkering is 85 
 procent van het brutoloon, maar nooit 

Wat is het nut van de  
doorwerkCAO?
Uit diverse onderzoeken blijkt dat 
momenteel ongeveer twee van de tien 
werknemers na hun 65ste willen door-
werken. De een wil zich nuttig maken, 
voor een ander is het behoud van socia-
le contacten op het werk de doorslag-
gevende factor. En er is een groep die 
om financiële redenen wil doorwerken. 
Tot die groep behoren bijvoorbeeld de 
oudere vaders met (studerende) kinde-
ren uit een tweede relatie. Hun pensioen 
is niet op die situatie berekend, en dus 
is het voor hen doorwerken geblazen. 
Desgevraagd laat 36 procent van de res-
pondenten uit de Zin-enquête over werk 
weten dat áls ze na hun 65ste zouden 
willen doorwerken, dat voornamelijk om 
financiële redenen zou zijn. De verwach-
ting is dat de komende jaren verhou-
dingsgewijs steeds meer mensen willen 
doorwerken. Dat komt goed uit, want 
het huidige tekort op de arbeidsmarkt 
neemt alleen nog maar toe als straks de 
babyboomgeneratie massaal met pensi-
oen gaat. Probleem: tot nu toe was er 
voor de groeiende groep werkende 
65+’ers niets geregeld op het gebied 
van arbeidsvoorwaarden. gelukkig is er 
nu de doorwerkCAO. 

minder dan het minimumloon. Het 
vakantiegeld is 8 procent. 

Wie komt er voor de  
doorwerkCAO in aanmerking?
Volgens de Vereniging van 
DoorWerkgevers (VDWg) zijn er in 
Nederland op dit moment ongeveer 
1000 gepensioneerden via de doorwerk-
CAO aan de slag, terwijl in totaal naar 
schatting 100.000 gepensioneerden aan 
het werk zijn. Zij werken als zelfstandi-
gen zonder personeel, of via een uit-
zend-cao, en verkeren nu nog in een 
cao-niemandsland. De VDWg wil hen 
allemaal onderbrengen in de doorwerk-
CAO. Ook mensen die al met (pre)-
pensioen zijn, kunnen van de regeling 
profiteren. Alleen voor vutters ligt het 
moeilijk: zij mogen naast hun uitkering 
vaak niet bijverdienen.

www.vdwg.nl
www.seniorwerkt.nl
www.doorwerkgever.nl
www.lbv.nl

DoorwerkCAO
De doorwerkCAO bestaat sinds 1 januari 2008. Is het een 

vergezochte constructie of het ei van Columbus? 

tekst Paul van Hulsen  illustratie Roel Ottow

behulp van het Rekenprogramma lijfrentepremie van  
de Belastingdienst, te downloaden vanaf de website  
www.belastingdienst.nl

       Banksparen
Met ingang van 1 januari 2008 kunt u met dezelfde fiscale 
aftrekmogelijkheden ook voor uw pensioen sparen bij een 
bank. Dit gebeurt op een geblokkeerde spaar- of beleggings-
rekening. Kiest u voor sparen met een deposito, dan heeft u 
gedurende de hele looptijd dezelfde rente en weet u precies 
hoeveel u aan het eind van de rit bij elkaar heeft. 
Waarom zou u banksparen overwegen? Het is niet verstandig 
alleen op basis van eventuele belastingaftrek een lijfrente te 
nemen. De kosten van een lijfrente zijn hoog en dat gaat ten 
koste van het rendement. Verzekeraars zijn er berucht om. 
Daarom waren de Consumentenbond en het Tweede Kamerlid 
Staf Depla altijd grote pleitbezorgers van banksparen. 
Banken zouden pensioensparen tegen veel lagere kosten kun-
nen aanbieden. Als vuistregel geldt: wie tien jaar of korter 
voor zijn pensioen zit, doet er goed aan uit te kijken naar 
alternatieven, bijvoorbeeld zelf sparen of beleggen. 

       Vrijkomende lijfrente
Misschien komt er binnenkort een lijfrente vrij die u in het 
verleden hebt afgesloten. U kunt deze laten uitkeren. Hebt u 
naast de lijfrente-uitkeringen een inkomen waarvan u goed 
kunt leven, dan is het wellicht zinvol om de uitkeringen een 
paar jaar uit te stellen. Tilt u ze over uw 65ste jaar heen, dan 
levert dit een aanzienlijke belastingbesparing op, omdat 
65+’ers in een lager belastingtarief vallen. 

       Het eigen huis
In financieel opzicht kunt u uw eigen huis beschouwen als 
een grote spaarpot. Mits de vrije verkoopwaarde plus eventu-
ele spaar- of beleggingsverzekeringen waarmee de hypotheek 
wordt afgelost, samen groter zijn dan de hypotheek. Als dat 
het geval is, spreken we van overwaarde. Dit overschot kunt  
u opnemen om van te leven of om leuke dingen mee te doen. 
Geld uit uw huis halen kan tegenwoordig op verschillende 
manieren. Financiële instellingen zien er duidelijk brood  
in, als je kijkt naar het gestaag groeiende aanbod van con-
structies. Een goed onafhankelijk advies op maat is hierbij 
onmisbaar.

       Verhuizen
Het eenvoudigst, maar ook het meest ingrijpend, is verhuizen 
en kleiner gaan wonen, of gaan huren. De overwaarde krijgt u 
bij de verkoop in handen. Daarmee kunt u bijvoorbeeld een 
bungalow of appartement kopen, eventueel met een nieuwe, 
gedeeltelijke hypotheek zodat u voldoende geld achter de 
hand houdt. U kunt natuurlijk ook gaan huren. Hebt u een 

behoorlijke som voor uw woning gekregen, dan kunt u met 
dit vermogen sparen, beleggen, of beide. Van het rendement 
betaalt u de huur. 

        Constructie met hypotheek
Wilt u liever blijven zitten en uw inkomen met de overwaarde 
aanvullen? Dan kunt u met uw bank afspreken dat u een kre-
diet neemt met uw huis als onderpand (krediethypotheek). U 
kunt dan tot een vooraf afgesproken limiet geld opnemen en 
weer aflossen. Voor de opnames betaalt u een variabele rente. 
Deze is niet aftrekbaar als u het geld gebruikt voor consump-
tieve doeleinden, zoals vakanties, een caravan of een auto. 
Kunt u de rente niet betalen, dan is een opeethypotheek mis-
schien iets voor u. Het grote verschil met de krediethypotheek 
is dat u ook de rente leent. Opnemen kan in delen (krediet-
variant) of in een keer (aflossingsvrije variant). Nadeel: u 
kunt steeds verder interen op de overwaarde, tot er niets 
meer over is. Aan het eind moet u dan kiezen: of het huis ver-
kopen of uw verdere leven rente betalen. Bedenk wel dat er 
voor uw erfgenamen dan niets meer over is. 

Demotie hoeft geen gevolgen te 
hebben voor de pensioenopbouw

6 

7 

8 

9 
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www.pensioenkijker.nl
www.checkmijnpensioen.nl
www.nibud.nl
www.spaarvooruwverlof.nl
www.spaarbox.nl
www.kennisring.nl
www.banksparenkeuze.nl
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Tussen ziel en    zakelijkheid

De deelnemer: ‘Ik heb moeite met het 
jachtige. Ik laat mijn stemming  

door die druk van buitenaf 
bepalen. Dat wil ik niet meer’

Vijfenveertigplussers willen vooral 

voldoening uit hun werk halen, toch 

voelt 33 procent zich niet gewaardeerd. 

Volgens ger van Santen van het klooster 

voor zingeving en werk in Vught raken 

mensen daardoor sneller opgebrand. 

Bezieling in je werk is nodig om 

geïnspireerd te blijven.  

tekst Pien Heuts foto’s Frits de Beer

In de uitgestrekte tuin achter het klooster loopt een groepje 
deelnemers aan de workshop ‘Ontdekkingstocht in het laby-
rint’ in cirkels. Tussen eeuwenoude bomen, voorbij rond-
scharrelende kippen en naast de begraafplaats van de fraters 
van Tilburg lopen ze in stilte over het smalle graspaadje dat 
de cirkels van het labyrint aangeeft. Sommigen lopen lang-
zaam en staan zo nu en dan even stil. Anderen gaan in hoog 
tempo naar het hart van het labyrint. Daar staan ze dan in 
gedachten verzonken even stil, soms op blote voeten.
Een uur eerder hebben zeventien vrouwen en twee mannen 
zich verzameld in de tuinkamer van ZIN, het Vughtse klooster 
voor zingeving en werk. “Ik zou wel meer uit mijn leven wil-
len halen”, zegt een vrouw. “Ik wil graag een nieuwe impuls 
aan mijn loopbaan geven”, meldt een ander. “Meer bij mijn 
gevoel komen”, vertelt een derde. Hun beweegredenen voor 
deelname aan de workshop ‘Ontdekkingstocht in het laby-
rint’ variëren van vastzitten in het werk en burn-out, tot 
oprechte nieuwsgierigheid.

Bestemming
Gert van Santen, organisatieadviseur bij ZIN, kijkt de groep 
rond. “Er gebeurt bijna altijd iets met je als je het labyrint 
loopt”, vertelt hij. “Dit eeuwenoude symbool doet een appel 
op zingeving. Door de slingerende weg rondom en naar het 
midden af te leggen, kom je steeds dichter bij je bestemming; 
dat wat je leven zin en richting geeft. En in tegenstelling tot 
een doolhof kun je niet verdwalen; je komt vanzelf in het 
midden. Tijdens dezelfde weg terug kan het nieuwe worden 
geïntegreerd. De eerste stap”, verzekert Van Santen, “is de 
beweging naar iets nieuws.” 
Marijke van Dusseldorp (47), werkzaam bij TNO, wil deze dag 
gebruiken om stil te staan bij de dood van haar vader. Dat is 
precies drie maanden geleden. “Dood en verdriet versterken 
het gevoel dat ik op het gebied van werk een nieuwe stap wil 
maken”, zegt ze. “Mijn huidige baan kost me zo veel energie. 
Ik wil erachter komen wat voor mij belangrijk is in werk. Wat 
werkelijk telt.”
De deelnemers kunnen kiezen. Of ze lopen hun ontdekkings-
tocht buiten in de kloostertuin, of binnen, waar een groot 
stoffen labyrint op de vloer ligt uitgespreid. “Neem een vraag 
of een thema mee”, adviseert Van Santen. “Schrijf het des-
noods op een papiertje.” De groep splitst zich op. Mieke 
Kamps (50), personeelsadviseur bij de Rabobank, is zich aan 

het oriënteren op ander werk. Binnen drie maanden wil ze 
een andere baan hebben gevonden. “Ik heb mijn werk heel 
lang kunnen doen door me honderd procent ten dienste van 
anderen te stellen. Door aan verwachtingen van anderen te 
voldoen. Dat past ook wel binnen de cultuur van een bank. 
Maar ik wil dat niet meer; ik wil mezelf meer laten zien.” De 
loopbaanbegeleider vertelt dat ze sinds dertig jaar weer iets 
met haar kunstopleiding doet. “Ik ben bezig met een foto-
expositie. Dat wordt mijn afscheidsborrel.” 

Zingeving
Groepsleider Van Santen, die lange tijd in het bedrijfsleven 
heeft gewerkt, raakte zelf ooit gefascineerd door het wereld-
beroemde labyrint in de kathedraal van Chartres. “Het is een 
heel oud symbool dat vroeger werd gebruikt voor pelgrimages 
naar het heilige land. De route door het labyrint verbeeldde 
de drievoudige weg van reiniging tijdens de heenweg, ver-
lichting in het midden en eenwording tijdens de terugweg.” 
Van Santen ziet in zijn trainingen en workshops dat het laby-
rint een helende en verhelderende werking heeft. “Na afloop 
kun je gemakkelijker dingen loslaten, accepteren, en nieuwe 
inzichten krijgen. Steeds meer mensen zijn zowel in hun pri-
véleven als in hun werk op zoek naar zingeving. Is dit het 
nou, vragen ze zich af. Mensen raken niet opgebrand omdat 

ze te hard werken. Maar omdat ze zingeving missen. Hun 
talenten worden vaak niet benut. Werknemers worden niet 
gezien, terwijl ze de kracht van de organisatie of het bedrijf 
zijn. Ze moeten targets halen en aan steeds meer overbodige 
regeltjes voldoen.”
“Koester jezelf, was het zinnetje dat in het midden van het 
labyrint in me opkwam.” Mieke Kamps (50) is enthousiast 
over haar ontdekkingstocht. “Ik wilde eigenlijk huppelen, 
maar omdat iedereen zo ingetogen rondliep, durfde ik dat 

Mieke Kamps (50): ‘Ik wil mezelf meer laten zien’
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De maker
Toen de voorman van Plezant, Walter 
Supèr (39), zijn theateropleiding had 
afgerond, was hij ‘klaar met de klassie-
kers’: veel van die stukken, hoe mooi 
ook, slagen er wat hem betreft niet in 
een spiegel voor de huidige samenle-
ving te zijn. Iets wat hij nu juist als een 
van de belangrijkste functies van thea-
ter beschouwt. Samen met zijn creatieve 
compagnon Tom Meulman besloot hij 
het zakelijk leven in te gaan, maar op 
zeker moment kozen beiden toch voor 
het theater. Supèr had inmiddels een 
eigen geluid ontdekt: “De mens in de 
organisatie werd mijn inspiratiebron. 
Voor een voorstelling over de zorg inter-
viewden we bijvoorbeeld mensen in 
 ziekenhuizen. Je zit zó op de grote 
levensdilemma’s: de zorg is een vak  
van het hart, maar je zag dat de passie 
waarmee mensen ooit gestart waren, 
door de dagelijkse druk was gesmoord. 
Daar maken wij ons publiek graag van 
bewust.” 

Het stuk
Alles loopt volgens plan voor Sara –  
een fijn gezin, een actieve man, een  
uitdagende baan bij een communicatie-
adviesbureau en nog honderd plannen 
voor spannende reizen en verbouwin-
gen. Het is een ochtend als zo vele, een 
druk-druk-drukke heksenketel. Straks 
eerst een meeting. Grote klant. Sara 
móet de opdracht binnenslepen. Haar 
man, accountmanager bij een drukkerij, 
vroeg haar vanochtend om bij haar 
klant nog wat stille diplomatie te 
betrachten voor zíjn bedrijf. Kusje en  
de auto in. 
Vandaag biedt ook iets heel anders. Iets 
waar Sara jarenlang met even veel wrok 
als nieuwsgierigheid op heeft gewacht: 
een afspraak met Anna, de vrouw die 
haar jeugd heeft verstierd door de min-
nares van haar vader te worden. De ont-
moeting vormt het begin van een con-
fronterende tijd, waarin Sara’s 
zekerheden op losse schroeven komen 
te staan. Wat dreef haar vader? Wat 
drijft haarzelf? Hoort ze haar eigen stem 
nog tussen die van haar veeleisende 
chefs en de waan van de dag?

De bezoeker
Na een lange onderwijscarrière besloot 
Thea Rentenaar (61) op haar 55ste niet 
met prepensioen te gaan, maar een 
adviesbureau te starten. “Deze voorstel-
ling is zo herkenbaar. Sara maakt het 
iedereen naar de zin en vergeet zichzelf. 
Gelukkig komt ze iemand als Anna 
tegen. Het zou mijn eigen verhaal kun-
nen zijn. Mijn confrontatie kwam na 
een hernia, toen een fysiotherapeut 
vroeg: ‘Waar heb jij je schouders zo 
onder gezet?’ Daarna heb ik voor mezelf 
gekozen, voor een eigen bedrijf. Die 
momenten krijg je een paar keer in je 
leven aangereikt. Je moet er net voor 
open staan. Wat je nodig hebt, is het 
diepste besef dat het gaat om het ont-
wikkelen van een onvoorwaardelijke 
liefde voor jezelf.” 

Weten wat je drijft
In de theatervoorstelling Heimelijk verlangen 

van theatergroep Plezant raken de acteurs  

de dilemma’s van nu: ‘Ik heb zo vaak op dit  

kruispunt gestaan / En ben zonder te kiezen  

met de stroom meegegaan.’ 

tekst geert Bors  foto’s Sharon Ann Molenmaker

Plezant speelt een open voorstelling van Heimelijk verlangen op woens-
dag 11 juni om 20 uur in Huizen. De graaf Wichman, Plein 2000 7-11 in 
Huizen. Kaarten reserveren (€ 35,-) via brendavanderwijk@plezant.nl of 
06 - 11 51 58 12. Meer informatie: www.plezant.nl
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Speciaal aanbod voor Zin-lezers!  
Kijk op pagina 169.

ZIN, het klooster voor zingeving en werk
ZIN was tot 2000 een rusthuis voor de bejaarde fraters 
van Tilburg. “Al in 1995 liepen we met plannen rond om 
een plaats te creëren waar zingeving en ontmoeting in 
relatie tot werk centraal zou staan”, zegt frater en mede-
oprichter Wim Verschuren (74). “Barmhartigheid is de 
spirituele grond van onze congregatie. Op die missie 
wilden we voortborduren.” Het klooster werd grondig ver-
bouwd, zonder dat aan het oorspronkelijke kloosterritme 

werd getornd. Dat dagritme geeft rust, zegt 
Verschuren. Volgens hem heerst er veel te veel 
zakelijkheid op het werk, is er te weinig ruimte 
voor de ziel van mensen. “Mensen zoeken zin-
geving in hun werk. Want alleen met bezieling 
blijf je geïnspireerd.”
www.zininwerk.nl

niet. Totdat ik voelde: ik wil de tweede helft van mijn leven 
wél huppelen en licht in het leven staan. Eerst heb ik een 
klein stukje gehuppeld. Zodra iedereen weer naar binnen 
was, ging ik voluit.” Kamps ziet haar valkuil. “Ik moet  
meer rekening met mezelf houden in plaats van alleen met 
anderen.”

Vrij gevoel
Als de deelnemers later op de dag zowel buiten als binnen 
het labyrint hebben ontdekt, vertellen ze over hun ervarin-
gen. “Het heeft me goed gedaan”, zegt Onno van Rijsbergen 
(58). Hij legt uit hoe hij – buiten – aanvankelijk ingetogen, 
maar steeds harder stampend rondliep. “Ik kreeg een vrij 

gevoel. Los van wat de buitenwereld van me wil.” Sinds 1998 
werkt Van Rijsbergen bij Woonbond Kennis- en Advies-
centrum. “Inhoudelijk heb ik het er erg naar mijn zin. Maar  
ik krijg steeds meer last van de druk om projecten binnen te 
slepen en targets te halen. Leeftijd speelt daarin een rol. Ik 
heb moeite met het jachtige. Ik laat mijn stemming door die 
druk van buitenaf bepalen. Dat wil ik niet meer.” Van 
Rijsbergen kent zichzelf: “Dit vrije gevoel, lak hebben aan 
wat anderen van me eisen, moet ik proberen vast te houden. 
Het zakt snel weg.”
Workshopbegeleider Van Santen had het al voorspeld: het 
lopen van het labyrint doet iets met je. Volgens hem is het 
een goede manier om denkpatronen te doorbreken. “Ik had 
een vraag over mijn werk, maar ik kwam al heel snel uit  
bij mijn man en kinderen”, vertelt Marijke van Dusseldorp. 
“Die komen op de eerste plaats. Ik besefte opeens dat ik aan-
dacht moet geven aan de signalen. Dat ik tijd en rust nodig 
heb en aandacht aan de rouwverwerking moet geven. Is dit 
het moment om actief aan de gang te gaan met ander werk? 
Nee, ik ben nu vooral moe en verdrietig.”

Marijke van Dusseldorp (47): ‘Mijn huidige baan kost nu veel energie’

De begeleider: ‘Mensen raken niet 
opgebrand omdat ze te hard  

werken. Maar omdat ze zingeving 
missen. Hun talenten worden 

vaak niet benut’

werk-enquÊte
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Leeftijdsbewust personeelsbeleid is dé manier om werkne-
mers langer aan het werk te houden. In de Werk-enquête zegt 
37 procent van de respondenten langer door te willen werken 
in een adviserende, coachende rol, en ziet 31 procent zichzelf 
in deeltijd langer doorwerken.  

bestendig personeelsbeleid. Want tegenwoordig zijn ouderen 
niet het probleem, maar juist de oplossing voor de krapte op 
de arbeidsmarkt.

Werkt grijs door?
De Regiegroep GrijsWerkt kreeg in 2005 de opdracht een bij-
drage te leveren aan de cultuuromslag die langer doorwerken 
weer ‘gewoon’ zal maken. De Regiegroep riep de Senior Power 
Prijs in het leven, voor het beste leeftijdbewuste personeels-
beleid. Begin dit jaar presenteerde ze het eindrapport ‘Werkt 
Grijs door?’ met daarin twee adviezen: schaf automatisch ont-
slag op 65-jarige leeftijd af en schuif stapsgewijs de AOW-leef-
tijd omhoog. 
Het belang van leeftijdsbewust personeelsbeleid wordt in 
‘Werkt Grijs door?’ dik onderstreept. In de praktijk blijft dit 
beleid helaas veelal beperkt tot 55+’ers. ‘Garandeer maat-
werk. En werknemers, jong en oud, halen vitaal de eind-
streep’, aldus het rapport.

De meeste werkgevers weten het inmiddels: werknemers blij-
ven langer en gezonder inzetbaar als je rekening blijft hou-
den met persoonlijke omstandigheden en de capaciteiten van 
je mensen op de werkvloer. De levensloopregeling, perma-
nente scholing voor iedereen, het aanpassen van werkzaam-
heden aan de levensfase van de werknemer, een goed arbo-
beleid, deeltijdpensioen en aandacht voor individuele 
wensen... het zijn allemaal voorwaarden voor een toekomst-

‘Op machines schrijf je af,    op mensen schrijf je bij’ 
Personeelsbeleidprijs voor Numac

Kennis en ervaring van oudere werknemers moet je benutten. Bij Numac is het onderdeel 

van de bedrijfsfilosofie want “waarom zou je kapitaal weggooien?” tekst Pien Heuts  foto’s Numac

Centraal in de hal van het hoofdkantoor 
van Numac in Venray staat de Senior 
Power Prijs. Vorig jaar kreeg het machi-
neonderhouds- en reparatiebedrijf de 
prijs uitgereikt voor het beste leeftijds-
bewuste personeelsbeleid. Volgens de 
jury is het bedrijf, dat zeshonderd mon-
teurs in dienst heeft, er als beste in 
geslaagd om de organisatie in alle leef-
tijdsgroepen vitaal te houden. “En daar 
zijn we trots op”, beaamt directeur 
Frank Snijders.

Nul projecten
“Bij Numac staat de mens centraal”, 
legt Snijders uit. Ger Camp, die de 
onderneming 23 jaar gelden met een 
gereedschapkistje onder de arm startte, 
heeft die filosofie tot in de haarvaten 
van het bedrijf doorgevoerd. Snijders: 
“Nu, met die prijs, wordt ons vaak 
gevraagd welke projecten we hebben om 
tot een leeftijdsbewust personeelsbeleid 
te komen. Het antwoord is: nul. Als 
beleid cultuur is geworden, heb je 
namelijk geen beleid meer nodig. Ons 
motto is al 23 jaar: ‘Op machines schrijf 
je af, op mensen schrijf je bij’. Bij het 
aannemen van personeel gaat het er net 
zozeer om wie je binnenhaalt als om wie 
je binnen hóudt. Dan kan het gebeuren 
dat iemand van zestig de voorkeur krijgt 
boven een jonge gast van 22 jaar.” 
Vestigingsmanager Toon Seijkens (62) 
kwam twaalf jaar geleden bij Numac in 
dienst. Vorig jaar ging hij met pensioen, 
maar sinds kort is hij, op projectbasis, 
weer actief voor het bedrijf. Seijkens: 
“Toen ik op mijn vijftigste bij Numac in 

dienst trad om een vestiging in Oss op 
te zetten, werd me duidelijk dat het hier 
niet om leeftijd gaat, maar om kwaliteit. 
‘Waarom zou je de kennis en ervaring 
van oudere werknemers aan de kant 
schuiven?’ is de bedrijfsfilosofie. Toen 
ik met pensioen was, kwam ik erachter 
dat ik nog helemaal niet definitief wilde 
stoppen. Gelukkig belde Frank op dat 
moment.” 
Hoewel de oudste werknemer 77 jaar is, 
is Numac geen vergaarbak van ouderen. 
Snijders: “De meeste monteurs zijn tus-
sen de 35 en vijftig jaar oud. Verder heb-

Van links naar rechts Directeur Frank Snijders in gesprek met twee van zijn werknemers • Waarom zou je de kennis en ervaring van oudere 
werkenden aan de kant schuiven?

Leeftijdsbewust beleid volgens GrijsWerkt:
• Elke levensfase is anders. Twintigers staan anders in leven 
en werk dan dertigers, veertigers of vijftigplussers. 
• Niemand is te oud om te leren. Ook oudere medewerkers 
hebben recht op training en opleiding om bij te blijven. 
• Te veel routine sloopt de productiviteit en de motivatie: 
afwisseling helpt om plezier in het werk te houden. 
• Iedereen heeft ambities. Ook oudere medewerkers zijn 
gemotiveerd als ze hun ambities kunnen waarmaken. 
• Mensen veranderen mee met hun levensfase. Het werkt 
motiverend om het werk mee te laten veranderen. 
• Niemand is gelijk. Passend werk is geen luxe wens maar 
een manier om werken lang te kunnen volhouden. 
• Gelijke rechten. Iedereen binnen een organisatie heeft recht 
op een persoonsgerichte behandeling. 
• Iedereen wordt ouder: jongere collega’s moeten op een 
gezonde manier binnen de organisatie oud kunnen worden. 
Zie ook: www.senior-power.nl
   

ben we jonge stagiaires en leerlingen, 
die een oudere werknemer als mentor 
hebben. Het is enorm belangrijk dat 
kennis, kunde en ervaring worden over-
gebracht. Daarnaast proberen we onze 
mensen door continue scholing vitaal te 
houden.” 
“Het Numac-gevoel?” vraagt Toon 
Seijkens: “De persoonlijke betrokken-
heid. Als je ziek bent is er een bloeme-
tje. Het Paaspakket wordt persoonlijk 
bezorgd. Met Sinterklaas is er een ver-
rassing voor het thuisfront. Mensen 
worden hier niet afgeschreven.”

Fit 
naar de  
eindstreep
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Lage werkloosheid
% van de beroepsbevolking 45-64 jaar1)

Als we onze koopkracht willen verbeteren, moeten de 
lonen harder stijgen dan de inflatie. En dat gaat volgens 
het Centraal Planbureau ook gebeuren. Het CPB ver-
wacht dat de cao-lonen dit jaar met 3,25 en in 2009 met 
3,75 procent zullen toenemen. De inflatie, zeg maar de 
geldontwaarding die de koopkracht aantast, stijgt min-
der: 2,5 procent dit jaar, 2,75 procent volgend jaar.

Bron: CBS

Lonen blijven inflatie voor...
Druk, druk, druk. Dat herkennen de 
meesten van ons wel. Maar als we naar 
het aantal werkuren kijken, doet de 
Nederlander het in vergelijking met 
andere Europeanen rustig aan. 
Volgens relatiebemiddelingsite Parship 
hebben Nederlanders de kortste werk-
week in Europa. Singles houden het na 
35,4 uur per week voor gezien, mensen 
met een relatie werken nog minder: gemiddeld 33,8 uur 
per week. Bij de singles is de Oostenrijker koploper met 
een werkweek van 41,5 uur. Annemarie Determan, psy-
chologe bij Parship.nl:
Zijn we als hardwerkende natie door de mand gevallen?
Determan: “Dat kun je zo niet zeggen. In mijn eigen 
kring reageren mensen met: ‘Ja, maar ik werk heel 
hard.’ Zo is het natuurlijk ook. Je kunt weinig uren 
 werken en toch heel veel doen, en je kunt hetzelfde 
werk doen in meer uren. Dat aspect hebben we niet 
onderzocht.” 
Hoe komt het dat we zo weinig uren werken?
“Nederlanders hebben een druk bestaan. We willen niet 
alleen werken, maar ook tijd besteden aan ons gezin. 
Veel jonge gezinnen willen hun kinderen zo kort moge-
lijk naar de crèche brengen. Verder willen we onze soci-
ale contacten onderhouden, en sporten. Wij leven niet 
om te werken, we werken om te leven.”

Nederlander werkt het minstWAT  Nu  WEEr?

(Zingend) “Oudvit Seniorenbanen, goe-de-mo-
re-gen...”
Goedemorgen. Stel, ik ben 50+, heb momen-
teel geen baan, maar wil er wel één. Hoe gaan 
we te werk? 
“Wij hebben een divers vacatureaanbod, met 
zowel laag- als hooggeschoold werk. U kiest 
een baan die bij u past, waarna wij aan het 
bemiddelen slaan.”
Toch zie ik vooral de wat meer eenvoudige 
banen op uw site staan: taxichauffeur, tim-
merman, hovenier, callagent. Geen baantjes 
waarmee je de hoofdprijs verdient. 
“De verhouding lbo/mbo- en hbo-banen is 
zo’n fiftyfifty. Maar u hebt gelijk, de nieuwe 
topman van Philips zal niet bij ons vandaan 
komen. Daarentegen, als de oud-topman na 
zijn pensioen koerier wil worden, is hij wel-
kom.”
Waarom zou hij dat willen?
“Veel vutters en gepensioneerden hóeven niet 
te werken, maar wíllen graag. Vaart u met ple-
zier en heeft u een vaarbewijs? Dan is een 
baan als vaarinstructeur misschien wel wat. 
Populairst is het koerierswerk. Daar hangt 
toch een zweem van romantiek omheen.”
Dus u bedient enkel mensen die een leuk bij-
baantje zoeken?
“Nee. Ook vijftigplussers die door een reorga-
nisatie werkloos zijn geworden. Ze voelen zich 
gekrenkt, missen wat vertrouwen, maar zijn 
niet gewend hun hand op te houden. Ook hen 
komen we tegemoet. Niet met een los baantje, 
maar met een passende, vaste job.”
En dat lukt? 
“De vraag naar seniore arbeidskrachten neemt 
enkel toe. Met recht. Ze zijn gemotiveerd, 
betrouwbaar, flexibel inzetbaar, relatief goed-
koop en hebben veel ervaring. Vandaar ook 
onze naam: Oudvit, een samentrekking van 
ouderen en vitaal.”
Dus er is hoop voor de werkzoekende  
‘oudvitter’?
“O ja! Wij zien enkel kansen in de vergrijzing!”  
(IP)te
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Zin neemt nieuwe producten, grote beloften 
en snelle oplossingen kritisch onder de loep.  
Deze maand: Oudvit.nl

Databank met 
ex-collega’s 
 

Als u bent uitgekeken op schoolbank.nl heeft u misschien zin eens 
rond te neuzen op het nieuwe Mijncollega.nl. Daar kunt u oud-col-
lega’s opsporen – wie weet om de banden weer aan te halen. De site 
richt zich op 50+’ers. Bedenker Willem Angenent veronderstelt dat 
naarmate mensen het eind van hun carrière naderen, ze nieuwsgieri-
ger worden naar wie ze in hun loopbaan zijn tegengekomen. Zoeken 
is gratis. Zelf opgenomen worden in de databank ook. Extra zoek-
functies instellen en contact leggen kost geld: € 7,50 per jaar en  
€ 17,50 voor drie jaar. Het eerste verzoek om contact loopt altijd via  
Mijncollega.nl. Wie benaderd wordt, kan weigeren. 

Moet u nog een tijdje doorwerken, maar voelt u zich niet senang 
in uw huidige baan? In de filosofie van gerald Sturman, auteur 

van Gezocht: een baan die bij me past!, sluit de juiste 
baan helemaal aan bij je persoonlijkheid en bij wat 
je in het leven wilt bereiken. Sturman laat u eerst 
een uitgebreide vragenlijst invullen. En daar rolt dan 
een Persoonlijk Carrièreprofiel uit. En dat is volgens 
Sturman dé basis voor een nieuwe carrière of om  
verder te komen bij de huidige werkgever. 
Gezocht: een baan die bij me past!, Gerald Sturman, 
uitgeverij Thema te Zaltbommel, € 19,95

Switchen op basis van je profiel

Effect nieuwe pensioenplannen
Bijna een derde van de werkende 
Zin-lezers uit ons online onderzoek 
zegt dat ze de oorspronkelijke 
pensioenplannen hebben moe-
ten bijstellen vanwege de nieuwe 
kabinetsmaatregelen. Het gaat dan 
vooral om langer doorwerken. Het 
lijkt erop dat de 
(voorgenomen) 
wijzigingen van 
het pensioenstel-

sel hun vruchten beginnen af te 
werpen, al wil nog altijd 67 procent 
van de respondenten voor 65 jaar 
stoppen (zie pag. 107).
Uit het onderzoek blijkt overigens 
dat mensen met een hogere oplei-
ding en een hoger inkomen eerder 

stoppen dan perso-
nen met een lager 
opleidingsniveau.

Meer financieel nieuws vindt u op www.zin.nl bij  geld, recht en werk

Loonachterstand 
vrouwen: 18 %!

Nederlandse vrouwen zijn 
steeds beter opgeleid 
– soms beter dan mannen 
– maar ze verdienen 18 

procent minder. Wereldwijd 
is dat 16 procent. Nederland scoort daarmee 
dus onder het gemiddelde. Dat blijkt uit een 
onderzoek van het Internationaal Verbond van 
Vakverenigingen, IVV. Het onderzoek toont ook 
aan dat de loonachterstand van vrouwen in 
de loop van hun carrière steeds groter wordt. 
Agnes Jongerius, behalve voorzitter van de FNV 
ook vicevoorzitter van het IVV, wijt het verschil 
in salaris vooral aan het vele deeltijdwerk in 
Nederland.

Werkloosheid vrouwen daalt snel
Zijn vrouwen geliefder bij 
werkgevers dan mannen? Je 
zou het haast denken als je 
kijkt naar de jongste werkloos-
heidcijfers van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek. Die 
geven aan dat de werkloosheid 
onder vrouwen veel sneller 
daalt dan onder mannen. In 
de periode 2007-2008 kregen 
40.000 werkloze vrouwen 
een baan, tegen 22.000 man-
nen. Volgens het CBS heeft de 

sterkere daling onder vrouwen 
weinig te maken met de voor-
keur van werkgevers. Het komt 
vooral doordat er de afgelopen 
twee jaar veel vrouwen zijn bij-
gekomen op de arbeidsmarkt. 
Hierdoor daalde de werkloos-
heid niet zo hard. Het laatste 
jaar is het aantal vrouwen dat 
toetrad afgenomen. Doordat 
de vraag naar arbeidskrachten 
hoog blijft, zakt de werkloos-
heid daardoor sterker. 

1) op basis van 3-maandsgemiddelden

Mannen
2008 3,6
2007 3,9
2006 4,9

Vrouwen
2008 5
2007 6
2006 6,5


