
DEMOS JAARGANG 35 NUMMER 3

The Survey of Health, Ageing and 
Retirement in Europe (SHARE) is een 
groot internationaal vergelijkend 
multidisciplinair databestand voor de 
sociale wetenschappen. In het onder-
zoek zijn in meerdere jaren gegevens 
verzameld van 50-plussers in een 
groot aantal Europese landen. Voor 
dit onderzoek maken we gebruik van 
de laatste twee meetmomenten van 
het SHARE-project (2013 en 2015) en 
selecteren de gegevens van gepensi-
oneerden in de leeftijd van 65 tot 74 
jaar. Deze data geven informatie over 
(werkende) gepensioneerden in 17 
Europese landen, waaronder Neder-
land (enkel informatie voor 2013). 

SHARE DATA

Tegenwoordig betekent met pensioen gaan voor veel mensen niet direct het einde van de arbeidsloopbaan. 
Zowel in Nederland als in andere Europese landen neemt het aandeel mensen dat na de traditionele 
pensioenleeftijd actief blijft op de arbeidsmarkt toe. De variatie tussen landen in wat werkende 
gepensioneerden doen en hoe zij zichzelf zien is echter groot. In de meeste landen, waaronder Nederland, 
zien gepensioneerden werken na pensioen als een aardige aanvulling op hun pensioen en niet als een 
verlenging van hun carrière als werkende.  

Werken over de drempel van 
pensioen in Europa
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Zowel in Nederland als in de ons omringende 
landen is de overgang van werk naar pensi-
oen dynamischer geworden. Gegevens van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laten 
bijvoorbeeld zien dat het aandeel van de Neder-
landse 70 tot en met 74-jarigen dat nog actief is op 
de arbeidsmarkt tussen 2003 en 2018 is gestegen 
van drie naar zeven procent. Van mannen in die 
leeftijdsgroep is 11 procent nog actief in werk, 
terwijl vier procent van de vrouwen op die leef-
tijd betaald werk doet. Nederland staat daarin 
niet alleen. Ook in andere Europese landen is een 
vergelijkbare trend te zien in de toename van het 
aandeel gepensioneerden dat actief is in een be-
taalde baan. 

In dit artikel gebruiken we gegevens van een 
groot landen-vergelijkend onderzoek, de ‘Sur-
vey of Health, Ageing and Retirement in Europe’ 
(SHARE, zie kader), om meer licht te werpen op 
het fenomeen van werkende gepensioneerden in 
Europa. Hoeveel uren spenderen zij nog aan be-
taald werk in een gemiddelde week en zijn ze in 
loondienst of werken ze als zelfstandige? En hoe 
zien deze gepensioneerden zichzelf – beschou-
wen zij zichzelf überhaupt wel als gepensioneerd 
of is hun identiteit juist sterk verbonden met hun 
werk? Voor alle duidelijkheid, we definiëren in dit 
artikel werkende gepensioneerden als degenen 
die naast hun pensioen ook inkomen uit werk 
ontvangen. 

Europese verschillen
Gegevens van het SHARE-project laten zien dat 
gemiddeld 11 procent van de gepensioneerden in 
de leeftijd 65 tot en met 74 jaar actief is op de ar-
beidsmarkt. De variatie tussen de landen is echter 
groot. Figuur 1 laat zien dat werken na pensioen 
vrij uitzonderlijk is in landen zoals Slovenië, Grie-
kenland, Luxemburg en Spanje. Ook in Italië, 
Polen en Frankrijk is niet meer dan een op de 20 
gepensioneerden actief in betaald werk. In Zwit-
serland, Zweden en Estland is het gedeelte van de 
gepensioneerden dat werkt veel groter. Ongeveer 
20 procent van de gepensioneerden in deze lan-
den verricht nog betaald werk. Nederland bevindt 
zich met negen procent in de middenmoot. 

Figuur 2 toont het gemiddeld aantal uren dat 
wordt gewerkt, waarbij aangetekend moet wor-

den dat voor een aantal landen uit figuur 1 het 
aantal werkende gepensioneerden in de data te 
laag is om het verder uit te kunnen splitsen. Met 
uitzondering van Spanje, Italië en Estland is wer-
ken na pensioen iets dat overwegend in deeltijd 
gebeurt. De figuur laat zien dat in Oostenrijk, 
Duitsland en Zwitserland de meerderheid een 
kleine parttimebaan heeft (hoogstens twee da-
gen). Ook in Nederland werkt de meerderheid 
van de gepensioneerden maximaal twee dagen 
per week. Voor Nederland is dit wellicht niet zo 
verrassend, aangezien Nederland bekend staat 
als kampioen deeltijdwerken. In de andere lan-
den is deeltijdwerk echter veel minder gangbaar. 
Ongeveer 20 procent van de werkende gepensi-
oneerden in Nederland is actief in een voltijds-
baan. In landen als Estland, Spanje en Italië is het 
veel gebruikelijker om nog voltijds te werken na 
pensioen. Estland en Spanje staan daarmee aan 
kop, met ruim 65 procent. Het grote verschil tus-
sen deze landen is dat in Estland men niet alleen 
veelal voltijds werkt, maar werken na pensioen 
is een vaak voorkomend verschijnsel. In Italië en 
Spanje is de rol van werkende gepensioneerden 
op de arbeidsmarkt veel kleiner.
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In loondienst of als zelfstandige
De meerderheid van de Europese werkende ge-
pensioneerden werkt in loondienst. Echter, het 
percentage mensen dat als zelfstandige werkt is 
hoog. Het aandeel zelfstandigen varieert van 12 
procent in Estland tot 82 procent in Italië (figuur 
3). Dit zijn veel hogere percentages dan in de 
bevolking onder de 65 jaar. Zelfstandigen vindt 
men in alle sectoren, maar relatief veel in de sec-
tor landbouw en relatief weinig in het openbaar 
bestuur. In Nederland werkt ongeveer de helft 
van de werkende gepensioneerden als zelfstan-
dige. De groep oudere zelfstandigen is divers. 
Enerzijds gaat het om mensen die hun hele loop-
baan als zelfstandige hebben gewerkt en die ook 
doorwerken na de pensioengerechtigde leeftijd. 
In tegenstelling tot mensen in loondienst zijn 
zelfstandigen immers niet gebonden aan een ver-
plichte pensioenleeftijd, die in de meeste landen 
gangbaar is. Doorwerken als zelfstandige na pen-
sioen heeft niet alleen te maken met intrinsieke 
motivatie – men vindt het werk leuk of boeiend – 
maar houdt ook verband met het feit dat veel zelf-
standigen niet genoeg gespaard hebben voor een 
goed pensioen. Anderzijds zijn er ook mensen die 
altijd in loondienst hebben gewerkt en na hun 
pensionering kiezen voor een doorstart als zelf-
standige. Recent onderzoek van Damman en Van 
Solinge laat zien dat het bij deze groep zelfstan-
dig ondernemers in Nederland overwegend gaat 
om hoogopgeleide ouderen met een aanzienlijk 
financieel vermogen. 

Gepensioneerd of werkend?
Gepensioneerd zijn is in de bovenstaande sta-
tistieken gedefinieerd als het ontvangen van een 
pensioenuitkering. Werkende gepensioneerden 
zijn gedefinieerd als degenen die naast hun pen-
sioen ook inkomen uit werk ontvangen. Het is 
de vraag hoe deze definitie zich verhoudt tot de 
eigen beleving van deze groep ouderen. Ziet men 
zichzelf als gepensioneerde of ziet men zich in 
de eerste plaats als werkende? Een antwoord op 
deze vraag geeft een indicatie of het werk vooral 
wordt gezien als een voortzetting van de arbeids-
loopbaan over de drempel van de pensioenleef-
tijd, of dat het betaald werk wordt gezien als een 
activiteit om de pensioentijd invulling te geven. 
Aan de respondenten is gevraagd ook zelf aan te 
geven hoe men de eigen arbeidsstatus ziet. Men 
mocht slechts één antwoord kiezen en wordt 
daardoor geforceerd tot een keuze hoe zij zich-
zelf zien: gepensioneerd of werkend? 

Figuur 4 laat zien dat in de meeste landen de 
overgrote meerderheid van de werkende gepen-
sioneerden zichzelf in de eerste plaats als ge-
pensioneerde ziet. In Nederland is dat ruim 65 
procent. Toch identificeert ook bijna 30 procent 
zich vooral met de rol van werkende, ondanks dat 
zij een pensioeninkomen ontvangen. In Estland is 
dat heel anders. Daar zien veel mensen zich voor-
al als werkenden. Daar is werken in combinatie 
met pensioeninkomen ook gebruikelijk en vaak 
in voltijdse banen bij een werkgever (zie eerdere 
figuren). Natuurlijk zien gepensioneerden die veel 
uren maken zichzelf vaker als werkende en niet 
als gepensioneerde. Toch is dat verband minder 
eenduidig dan je op het eerste gezicht zou ver-

Figuur 1. Aandeel gepensioneerden (65 tot en met 74 jaar) dat actief is in een betaalde baan in 17 Europese 

landen, 2013/2015 

Figuur 2. Aantal uren dat werkende gepensioneerden actief zijn in een betaalde baan, naar land, 2013/2015 

Figuur 3. Aandeel werkende gepensioneerden als zelfstandige versus loondienst, naar land, 2013/2015 
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wachten. Zelfs bij gepensioneerden met een klei-
ne deeltijdbaan ziet een op de zes respondenten 
zich vooral als werkende. Dit laat zien hoe belang-
rijk werken is voor de identiteit van deze mensen. 
Echter, men meet de eigen status ook af aan de 
verhouding tussen inkomen uit werk en pensioen: 
hoe meer pensioeninkomen men ontvangt, hoe 
kleiner de kans dat iemand zichzelf als werkende 
beschouwt. 

Conclusie
Terwijl de aandacht in de pensioendiscussie 
vooral uitgaat naar het werken tot de officiële 
pensioenleeftijd vindt op de achtergrond een 
belangrijke andere verschuiving plaats. Geleide-
lijk neemt het aandeel mensen dat na hun pen-
sionering op een of andere manier actief blijft op 
de arbeidsmarkt toe. Deze ontwikkeling wordt 
enerzijds gedreven doordat huidige generaties 
ouderen gezonder en hoger opgeleid zijn dan 
voorgaande generaties. Anderzijds dwingt on-
voldoende pensioeninkomen veel ouderen tot 
het doen van betaald werk. Deze balans tussen 
de noodzaak om te werken na pensioen verschilt 
per land. Eerder onderzoek heeft laten zien dat 
in Nederland positieve intrinsieke motieven de 
overhand hebben bij de beslissing om te werken 
na pensioen. In veel andere landen met pensi-
oensystemen die lagere pensioenuitkeringen 
bieden is werken na pensioen vanuit een finan-
ciële noodzaak veel gebruikelijker. Hoe groot 
de verschillende groepen zijn zal voor een groot 
deel samenhangen met de kwaliteit van het pen-
sioenstelsel van een land. De hier gepresenteerde 
landen met de hoogste aandeel werkende gepen-
sioneerden (Zwitserland, Zweden en Estland) 
kenmerken zich volgens OESO-cijfers bijvoor-
beeld door gemiddelde uitkeringsniveaus voor 
gepensioneerden die beduidend onder het EU-
gemiddelde liggen. Maar ook de toegang tot de 
arbeidsmarkt voor gepensioneerden speelt een 
belangrijke rol. Voor veel Europese werkgevers 
heeft het rekruteren van mensen boven de pensi-
oenleeftijd weinig prioriteit.
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Figuur 4. Omschrijving van eigen arbeidsstatus door werkende gepensioneerden (65-74 jaar), naar land, 

2013/2015 

Bron: SHARE-data.
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