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Antwoorden van 60-plussers op de vraag “Als u denkt aan uw pensioentijd, waar gaan uw plannen dan over?”

Bron: NIDI Pensioen Panel Onderzoek (2015). N = 6.248
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DEMOS verschijnt 10 x per jaar 
en wil de kennis en 
meningsvorming over 
bevolkingsvraagstukken 
bevorderen. 

Een abonnement op DEMOS 
is gratis. U kunt uw aanvraag 
indienen via: demos@nidi.nl of 
via onze site: nidi.nl/nl/demos/

Bij gehele of gedeeltelijke 
overname van artikelen 
dient men een volledige 
bronvermelding te gebruiken.
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 
(KNAW) en is geaffilieerd 
met de Rijksuniversiteit 
Groningen.
Het NIDI houdt zich bezig 
met onderzoek naar 
bevolkingsvraagstukken.

Bij het woord ‘pensioenplanning’ denken veel 
mensen aan financiële plannen. Deze reactie 
is niet zo gek door alle commotie over pensi-
oenkortingen en de verhoging van de AOW-
leeftijd. Echter, pensionering brengt ook andere 
uitdagingen met zich mee waar men op voor-
bereid moet zijn. Internationaal onderzoek laat 
zien dat oudere werknemers die goed voorbe-
reid zijn op de emotionele en sociale aspecten 
van het niet meer werken zich sneller aanpas-
sen, tevredener zijn met hun pensioen en vaak 
een betere gezondheid hebben dan hun leef-
tijdsgenoten die voor hun pensioentijd alleen 
maar vage of helemaal geen plannen hebben. 
Plannen vraagt echter verbeeldingskracht en 
de vraag doemt op of oudere werknemers in 
Nederland wel een idee hebben hoe hun dage-
lijkse leven als gepensioneerde eruitziet, en 
waar zij hun tijd aan willen besteden?

Het NIDI ondervroeg in 2015 meer dan zes-
duizend werknemers van 60 jaar en ouder 
over de plannen voor hun pensioentijd. Hierbij 
werd gevraagd of werknemers plannen heb-
ben om als gepensioneerde tijd te besteden 
aan een twaalftal verschillende activiteiten op 
het gebied van werk, maatschappelijke betrok-
kenheid, sociale contacten, en zelfontplooiing. 

Deelnemers aan het onderzoek konden aange-
ven dat zij “geen plannen”, ”vage plannen”, of 
”duidelijke plannen” voor een bepaalde activi-
teit hebben (zie figuur). Werknemers hadden 
duidelijke plannen voor gemiddeld ongeveer 
drie van de genoemde activiteiten.

Opvallend is dat er grote verschillen zijn in 
de populariteit van de verschillende soorten 
activiteiten. Werk behoort daar duidelijk niet 
toe, hoewel de instemming of afkeuring van 
de partner hier een grote rol in speelt. Toch is 
het algemene beeld dat weinig oudere werk-
nemers van plan zijn om na hun pensioen op 
een of andere manier door te gaan met werken. 
Slechts vijf procent van de oudere werknemers 
heeft duidelijke plannen om betaald werk te 
blijven doen, vier procent plant om als zelfstan-
dige of zzp-er te werken en drie procent plant 
om hand- en spandiensten op het oude werk te 
doen. De geringe belangstelling voor werk staat 
in schril contrast met de plannen voor maat-
schappelijke activiteiten en sociale contacten. 
Een derde van de deelnemers heeft duidelijke 
plannen om meer tijd met hun familie door te 
brengen en 30 procent van de deelnemers ziet 
zich als vrijwilliger actief zijn. Activiteiten die 
zelfontplooiing bevorderen zijn echter veruit 

Wat gaan we doen met 
pensioen?

Hoe ziet het dagelijks leven van mijn pensioen eruit? NIDI-onderzoek laat 
zien dat oudere werknemers als ze aan hun pensioentijd denken vooral 
plannen hebben voor zelfontplooiing. Werken na pensioen is wel het 
laatste waar men aan denkt. 
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het meest populair. Veel deelnemers hebben 
duidelijke plannen om hobby’s op te pakken 
(47%), veel te sporten en te bewegen (40%), 
en creatief bezig te zijn (36%). Investeren 
in kennis hoort daar echter niet bij want 
slechts 13 procent wil cursussen gaan vol-
gen. Uiteraard zijn er verschillen naar oplei-
ding, maar deze zijn niet groot genoeg om 
een ander beeld te schetsen: 2 procent van 
de werknemers met alleen lagere school 
hebben duidelijke cursusplannen, tegenover 
24 procent van de universitair geschoolden. 
Kortom, als de gemiddelde oudere werkne-
mer denkt aan de pensioentijd dan is dat 
vooral een tijd van zelfontplooiing en -ver-
strooiing.
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