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Het aantal werkende 65-plussers in Nederland neemt steeds verder toe. Dat 
constateert het ING Economisch Bureau in een vrijdag verschenen rapport. 
Dit jaar is de grens van 200.000 werkende 65-plussers al gepasseerd. Maar 
de komende jaren zal dat aantal verder toenemen. 



Gemiddeld werken de 65-plussers zo’n achttien uur per week. Driekwart 
van de werkende 65-plussers is man. Inmiddels werkt één op elke twaalf 65-
70-jarigen meer dan twaalf uur per week. Dat was tien jaar geleden slechts 
één op de dertig. Een deel van de 65-plussers gaat overigens uit 
economische noodzaak weer aan het werk, zo blijkt uit eerdere 
onderzoeken. 

Weinig enthousiaste jongeren 

ING Economisch Bureau baseert zich op cijfers van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS) en heeft over het thema ook meer dan 50.000 
mensen geïnterviewd. Een derde van de ondervraagden denkt dat de meeste 
of zelfs alle 65-70-jarigen goed in staat zijn te werken. Opvallend is volgens 
de ING-economen dat jonge werknemers minder lang willen doorwerken 
dan ouderen, terwijl ze in de praktijk — door de verhoging van de AOW-
leeftijd — juist geacht worden langer door te werken. 

Doorwerken tot 69 jaar 

De AOW-leeftijd wordt verhoogd naar 67 jaar in 2021 en naar 68 jaar in 
2030. De gemiddelde pensioenleeftijd bedraagt in 2039 naar verwachting 
69 jaar, maar veel jongeren van nu zullen vermoedelijk pas na hun 
zeventigste met pensioen gaan en AOW ontvangen. Op de achtergrond 
speelt hierbij ook mee dat Nederlanders langer leven en langer gezond 
blijven. 

Ouderen zijn meer gewend aan het idee van langer doorwerken dan jongere 
generaties, zo blijkt ook uit cijfers van het CBS en onderzoeksinstituut TNO. 
Werknemers boven de 55 willen gemiddeld doorwerken tot hun 65ste en 
denken hier ook toe in staat te zijn. 

Hogere levensverwachting 

Jongere werknemers willen minder lang doorwerken dan ouderen, maar 
vrezen ook minder lang te kunnen werken. Zo denken 25- tot 35-jarigen dat 
ze tot hun zestigste lichamelijk en geestelijk in staat zijn te werken. In 
werkelijkheid zullen ze, bij de huidige ontwikkeling van de 
levensverwachting tien jaar langer aan het werk zijn voordat ze een AOW-
uitkering ontvangen, aldus ING Economisch Bureau. 

Uit het onderzoek blijkt ook dat van de gepensioneerden bijna één op de 
drie achteraf bezien best langer had willen doorwerken. Een kleinere groep 
ondervraagden, 23%, had juist minder lang willen werken, terwijl 46% 
tevreden is met het moment van uittreden. 

Belangrijke rol uitzendbureau 



Vaak gaan 65-plussers via uitzendbureaus aan de slag. De banen die ze 
vervullen lopen sterk uiteen: van suppoost in een museum of surveillant bij 
schoolexamens tot medewerker op een callcenter. 
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