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oudere werknemers denken in staat te zijn hun huidige werk voort te zetten tot een

leeftijd van gem¡ddeld bijna ó5 jaar. Dat is anderhalf jaar later dan werknemers

momenteel met pensioen gaan. ln de bouw en de zofg vefwachten werknemefs echtel

eerder dan gemiddeld het werk lichamelijk of geestelijk niet meer aan te kunnen.

Tussen 2006 en 2011 steeg de gemid-

delde leeftijd waarop werknemers met
pensioen gaanvan 61 naar ruim 63jaar.
Door de vergrijzing, de druk op de over-

heidsûnanciën en de verwachte aÍÌrame

van de beroepsbevolking wordt van de

huidige generatie werknemers verwacht
dat ze langer doorwerken. De leeftijd tot
waarop werknemers van 55 tot 65 jaar
denken in staat te zijn om hun huidige
werkvoort te zetten lag in 2011 op een

gemiddelde van 64,7 jaar.

De leeftijd totwaarop oudere werknemers

verwachten te kunnen doorwerken vari-

eert tussen bedrijfstakken. Werknemers in
de bouw denken het minst lang te kunnen
doorwerken: tot gemiddeld 63,6 jaar. Dit
hangt samen met de anrare $rsieke belas-

ting in deze bedrdßtak. Ook in het onder-

wijs en de gezondheidszorgverwacht men

niet tot 65 jaar te kunnen werken. In het
onderwijs heeft ditvooral met de psychi-

sche belasting van het werk te maken. In
de gezondheidszorg staan de werknemers

bloot aan een zowel meer dan gemiddelde

fysieke als psychische belasting.

Werknemers in de bedrijfstakken
informatie en communicatie, zakelijke

dienstverlening en onroerend goed, en

cultuur, sport en overige dienstverlening

denken tot gemiddeld 65,5 jaar hun
werk te kunnen uitoefenen.

Bouwnijverheid

Gezondheids- en welz¡¡nszorg

lndushie (¡ncl.delfstoffeninuts/atual)

Ondenvijs

Financiële instellingen

Groot- en delâilhandel

Openbaar bestuur

Veruoeren opslag

lnf ormatie en communicatie

Cultuur, sport en recreat¡e; overige
dienstverlening

Zâkeli¡ke dienstverlening en onroerend goed

Leeftijd tot waarop werknemers van 55 tot 65 jaar denken te kunnen werken, 20.11
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