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1. Langer doorwerken, lukt dat ?

* arbeidsparticipatie over de tijd

* effect van afschaffing VUT-regeling op langer doorwerken

2. Chronische zieken en arbeidsparticipatie ?

* arbeidsparticipatie onder chronisch zieken

* invloed van wetgeving en regelingen

3. Is langer werken goed voor de gezondheid ?

* werk en gezondheid

* langer doorwerken

* gezondheid na werk

Belangrijke discussies

Arbeidsparticipatie 45 – 75 jaar, voor mannen en vrouwen

1. Langer doorwerken, lukt dat ?

CBS Statline
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1. Langer doorwerken, lukt dat ?

Afschaffing VUT: natuurlijk experiment
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Natuurlijk experiment:

* fiscaal onaantrekkelijk maken van vervroegde uittreding vanaf 1 jan 2006 voor alle
werknemers vanaf geboortejaar 1950

Studie opzet:

* regression discontinuity design: werknemers net boven én net onder de drempel
kunnen goed worden vergeleken

* vergelijking van geboortecohorten 1948 en 1949 met die van 1950 en 1951

* veronderstellingen:

- de datum van invoering is geheel onafhankelijk van personen

- individuen kunnen de maatregel niet manipuleren (geboortedatum)

Afschaffing VUT: natuurlijk experiment

Studie populatie:

* respondenten van de enquete beroepsbevolking 2003-2009, random steekproef
van 1% van de Nederlandse beroepsbevolking

* informatie over werk, gezondheid en demografie elke 3 maanden voor 1 jaar

* verrijkt met belastinggegevens (bron van inkomsten)

Statistische analyse:

* ‘survival analysis’ met concurrerende routes van stoppen met betaalde arbeid

* maat: gemiddelde overlevingstijd in bepaalde routes tussen 60 en 65 jaar

* gevoeligheidsanalyse: periode rond de interventie (‘bandwith’)

Afschaffing VUT: natuurlijk experiment
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Afschaffing VUT: natuurlijk experiment

Afschaffing VUT: natuurlijk experiment
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Afschaffing VUT: natuurlijk experiment

Afhaalboodschappen 1:
Langer doorwerken, lukt dat ?

* arbeidsparticipatie:

- mannen: hoger in jaren ‘70

- vrouwen: nu hoogste ooit

* Op populatieniveau: Ja, maar niet voor iedereen

* Chronische zieken:

- 0,9 tot 1,9 maanden WAO (van de 7,4 maanden later vroeg-pensioen)

- 1,3 tot 2,0 maanden WW

- uitstel van vroegpensioen door WAO of WW 
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1. Langer doorwerken, lukt dat ?

* arbeidsparticipatie over de tijd

* effect van afschaffing VUT-regeling op langer doorwerken

2. Chronische zieken en arbeidsparticipatie ?

* arbeidsparticipatie onder chronisch zieken

* invloed van wetgeving en regelingen

3. Is langer werken goed voor de gezondheid ?

* werk en gezondheid

* langer doorwerken

* gezondheid na werk

Belangrijke discussies

2. Chronische zieken in Nederland
Jaarlijks gebruik van 
medicatie onder werkenden
(n=4,566,644)
en werklozen
(n=507,583)
in Nederland

Yildiz et al. BMJ Open 2020
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2.  Chronische zieken en arbeidsparticipatie
Verklaringen van deze trends?

• Individu ?

• Werk ?

• Nationale context ?

Schram et al. BMJ Open 2019; Schuring et al Scand J Work Environ Health 2019

SCP rapport nov 2019

- De overgang van Wsw naar Participatiewet
heeft geleid tot minder banen !
Nu: 39% binnen 4 jaar een betaalde baan
Voorheen: 55%

- slechts 52% heeft nu een contract van 12 
maanden of langer (voorheen: 70%)

- substantieel deel komt terecht in 
uitzend- of oproepbanen

2.  Chronische zieken en arbeidsparticipatie
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Economische crisis: natuurlijk experiment

Economische crisis en reactie wetgeving als natuurlijk experiment
* OECD indicator voor ontslagbescherming (score 0 – 6)
* Studie opzet: invloed verandering in ontslagbescherming op verandering in 

arbeidsparticipatie binnen landen
* periode 2003 – 2013

Databestand:
* EU Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC) in 23 landen
* longitudinale studie, 4 jaar, vragenlijsten elk jaar, leeftijd 29 – 59 jaar
* arbeidsparticipatie als uitkomstmaat
* verandering in OECD indicator als de ‘interventie’
* ervaren gezondheid
* controle voor opleiding, geslacht, bruto nationaal product, jaar

Economische crisis: natuurlijk experiment
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Economische crisis: natuurlijk experiment

Economische crisis: natuurlijk experiment

Slechtere ontslagbescherming:
- geen invloed van gezondheid op verlies van werk
- tijdelijke werknemers vliegen er het eerste uit: werkloos, vroegpensioen
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Afhaalboodschappen 2:

* Lager opgeleiden met chronische ziekte heeft grotere achterstand
op de arbeidsmarkt dan hoger opgeleiden met chronische ziekte

* De Participatiewet werkt averechts

* Vermindering van ontslagbescherming discrimineert niet naar
gezondheid, wel naar tijdelijke contracten

1. Langer doorwerken, lukt dat ?

* arbeidsparticipatie over de tijd

* effect van afschaffing VUT-regeling op langer doorwerken

2. Chronische ziekten en arbeidsparticipatie ?

* arbeidsparticipatie onder chronisch zieken

* invloed van wetgeving en regelingen

3. Is langer werken goed voor de gezondheid ?

* werk en gezondheid

* langer doorwerken

* gezondheid na werk

Belangrijke discussies
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3.  Starten betaalde arbeid: natuurlijk experiment

Verandering binnen personen:

* betere gezondheid
* grotere eigenwaarde
* meer controle eigen leven
* gelukkiger

3.  Is pensionering gunstig voor de gezondheid ?
Systematic review on 22 observational studies on health and retirement
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Burdorf, NTvG 2015

3.  Is pensionering gunstig voor de gezondheid ?

3.  Is langer doorwerken gezond ?

Systematische review met meta-analyse van 12 observationele studies

* vroeg-pensioen vs ouderdoms-pensioen op sterfte:

HR = 1,05  (95% CI  0,87 – 1,28)

* ouderdoms-pensioen vs langer doorwerken op sterfte

HR = 1,56 (95% CI  1,41 – 1,73)

HR = 1,12 (95% CI  0,98-1,28), na correctie voor gezondheid voor pensionering
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Belangrijke discussie:

* kunnen we onderscheiden:

- selectie proces (gezondheid speelt een rol in langer doorwerken)

- causatie proces (stoppen met werken beïnvloedt gezondheid)

Redenen om te stoppen onder 61 – 65 jarige bouwvakkers:

- slechte gezondheid

- hoge werkdruk

- minder interessante baan

3.  Is langer doorwerken gezond ?

Afhaalboodschappen 3:

* Werken is gezond (voor de meesten)

* Pensionering en gezondheid: sterk afhankelijk van wat de waarde van 
werk is voor het individu

* Langer doorwerken: zeer sterk selectieproces
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Voorspellingen

1. Hogere pensioen leeftijd

* grotere opleidingsverschillen in verlies van betaalde arbeid

* grotere sociaal-economische gezondheidsverschillen

2. Toegang tot de arbeidsmarkt van mensen met beperkingen zal eerder 

verslechteren dan verbeteren.

3. Langer doorwerken wordt vooral iets van krasse knarren met hoge opleiding
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