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Een longitudinale studie met een follow-up van één jaar onder ou-

dere werknemers laat zien dac psychosociale werkkenmerken van

invloed zijn op vervroegde uitstroom uit werk via arbeidsonge

geven aan welkloosheid geven zij een beperkt beeld van de

tale vervroegde uitstroom uit werk in Nederland.

to-

Dit terwijl

mensen die op oudere leeftijd werkloos zijn of worden toch

-

een belangrijk deel vormen van het onbenucte arbeidspocen-

schiktheid, werkloosheid en vroegpensioen. Fysieke belasting heefr

tieel in de samenleving. Tot slot is de keuze voor de studiepopulatie, te v/ecen person envan 45 tot 65 jaar, voor de analyses
op voortijdig mec pensioen gaan een opmerkelijke, omdat
vroegpensioen vóór de leeftijd van 59 bijna niet voorkomt.

geen invloed op deze routes van vervroegde uitstroom uit werk.

De gemiddelde pensioenleeftild in Nederland in 2011 was
63,1 jaar (CBS Scacline, 2012) en hoewel de gemiddelde pensioenleeftijd ten tijdevan de dacaverzamelingvan POLS lager
lag, namelijk op 60,8 jaar in 1999-2000,kwam pensioen voor
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n ESB verscheen onlangs een artikel van Otten

et

al.

(2012) over de invloed van fysieke en psychische belascing op vervroegde uitstroom uic werk. Op basis
van een koppeling van data uit het Permanent Onderzoek Leefsituacie (POLS) 1998-2002 aan integrale gegevens van het Sociaal Statistisch Bestand 1999-2009
concluderen zij dat psychische belasting niet van invloed is
op vervroegde uittreding via vroegpensioen of arbeidsongeschiktheid. lmpliciet suggereren de auteurs dat het verminderen van psychische belasting niet behulpzaam zal zijn bij het
terugdringen van vervroegde uitrreding uit werk.
De studie van Otten et al. heeft echter een aantal beperkingen, die beantwoordingvan de vraag over de rol van psychische en fysieke belasting bij vervroegde uitstroom uit werk
bemoeilijken. Om te beginnen maakt de beperkte operacionalisering van psychische belasting in POLS dat het slechts
beperkt mogelijk is om uitspraken ce doen over de relatie tussen psychische belasdng en vervroegde uitstroom uit werk. In
de scudie van Octen et al. wordt gekeken naar de variabelen

werkdruk, autonomie en vaardigheidsmogelijkheden. Andere belangrijke psychosociale werkkenmerken, zoals mentale

belasting, emotionele belasting en sociale steun, worden niet
onde¡zocht. Daarnaasc kyken de auteurs slechts naar t\¡r''ee
vormen van vervroegde uitstroom uit werk, namelijk arbeidsongeschiktheid en vroegpensioen. Door geen aandacht te

de leeftijd van 59 jaar ook

in die periode nie! vaak voor. Voor
in POLS was vroegpensioen

een deel van de studiepopulatie
dus helemaal geen reële optie.

Data van de Study on tansitions in Employmenc, Ability and Motivarion (STR-E,AM) maken het mogelijk een vollediger beeld te geven van de rol van psychosociale werkkenmerken en fysieke belasting bij vervroegde uittreding uit werk.
ON DERZOEKSAANPAK

De studiepopulatie bestond uit deelnemers aan STRLAM een longitudinale studie onder 15.1 18 werknemers, zelfstandigen en niec-werkenden in de leeftijd van 45 cot 64 jaar. De
studiepopulatie is gescratificeerd naar leeftijd en werkstacus.
Deelnemers aan STREAM vullen jaarlijks in oktober of novembe¡ een vragenlijst in. Het onderzoek loopt van 2010 tot
en met 2013. In totaal namen 12.055 we¡kneme¡s deel aan
de eerste meting. Voor de hier beschreven analyse is gebruikgemaakt van de eerste twee metingen van STREAM (20102017; d*a van 2Ol2 waren nog niet beschikbaar en konden
daarom niet meegenomen worden in de huidige analyses).
Bij de analyses met arbeidsongeschiktheid en werkloosheid als afhankelijke variabele zijn de volgende inclusiecriteria
gehanteerd, de respondent was werknemer op de eerste meting en in de leeftijd van 45 ør en met 63 jaar. Er is,gekozen
voor 63 jaar als bovengrens, omdat de officiële pensioenleefIaargang 98 (465s) 8 maart 2or3
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tijd voor deze mensen 65 was. Dat betekent clat deelnemers
aan de follow-up-meting deze nog niet hadden bereikr.

Bij de analyses met vroegpensioen aÌs afhankelijke variawij andere inclusiecriteria wat betreft leeftijd

De volgende psychosociale werk.kenme¡ken werden ge-

meten: taakeisen, mencale belasting, emotionele belasting,

dan bij de analyses mer arbeidsongeschiktheid en werkloosheid als afhankelijke variabele: werknemers moesten tijdens
de eerste meting tussen de 59 en 63 jaar zijn. Er is hier geko-

autonomie en sociale steun. Täakeisen werden gemeten met
een schaal van vier items. Een voorbeelditem is: 'Moet u erg
snel we¡ken?' De Cronbachs alfa van deze schaal is 0,87.
C¡onbachs alfa is een maat voor de incerne consistentie van
een schaal en geeft een indicatie van de betrouwbaarheid van

zen voor 59 jaar

bele hanteerden

ondergrens, omdat de proportie van werk-

de schaal. Een vuistregel is dac schaien met een Cronbachs aÌfa

nemers die pensioneren na één jaar sterk toeneemt vanafdeze

grocer dan 0,70 acceptabel zijr-r. Mentale belastingwerd geme-

leeftijd. Vóór de leeftijd van 59

ten met een schaal van drie icems (Cronbachs alfa:0,79).Een
voorbeelditem is:'Vereist uwwerk intensief nadenken?' Emotionele belasting werd gernecen met een schaal van drie items
(Cronbachs alfa: 0,B5). Een voorbeelditem is: 'Brengt uw
werk u in emotioneel moeilijke situaties?' Autonomie werd
gemeten met een schaal van vijf items (Cronbachs alfa: 0,78).

a,Is

is

vroegpensioen een zeldzame

gebeurtenis. Bovendien werden personen die aangaven dat zij

(gedeeltelyk) arbeidsongeschikt of werkloos waren ten tijde
metingof de follow-up-metinggeëxcÌudeerd van

van de eerste

deze analyses op vroegpensioen.
DATA EN METHODE

Deelnemers vulden een online vragenlijst

in bij

aanvang van

de studie en na één jaar. -A,lle onafhankelijke variabelen werden ontleend aan de eerste vragenlijst en de te verklaren variabelen arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en vroegpensioen

Een voorbeelditem is:

'Kunt u zelf

uitvoerc

werd gemeten met een schaal van vier

?' Sociale steun

beslissen hoe u uw werk

icems (Cronbachs alfa, 0,81). Een voorbeelditem is: 'Hoe
krijgt u hulp en steurl varl uw collegat?' Fysieke belasting werd gemeten met een schaal van vijf items (Cronbachs

vaak

aan de follow-up-vragenlijst. Informatie over deze drie vor-

alfa: 0,86). Een voorbeelditem is: 'Doet u werk waarbij u veel

men van vervroegde uitstroom uit werk weld ontleend aan
een vraag waarbij personen hun welkscatus aangaven,

kracht moet zetten, bijvoorbeeld br-¡ cillen, duwen, trekken,
sjouwen, ofgebruikc u in uw werk gereedschappen en appa-

Descri ptieve data stud iepopu [aties

TABEL

Studiepopulatie voor analyses
op arbeidsongeschiktheid en
werkloosheid (N = 93ro)
Gemiddelde (interPercentage
kwartielrange)

Ka¡akteristieken
Leeftijd (a5-53 jaar)

Studiepopulatie voor analyses
op vroegpensioen (N = z3r7)
Gemiddelde (interPercentage

sq,o (qs,o-sg,o)

Vrouw

43,8

41,6

Opleid ings n iveau

Laag

27,o

31,3

Gemiddeld

38,9

34,1

Hoog

34,'l

34,6

Mentale gezondheid

Financiê[e situatie

Goed (58-roo)

17,8

16,9

Gemiddetd (+s-sz)

56,5

s6,7

Stecht (r-4s)

25,7

26,4

Goed (59-roo)

18,2

Gemiddetd (5o-58)

57,o

Stecht (r-ae)

24,8

17,9

Getd over

s6,4

64,7

Precies genoeg

25,o

23,3

Ge[d

tekort

Menta[e belasting

Laagþ,o-3,7)

(t,t-+,t)

54,8

51,9

Hoog (a,7-5,o)

20,8

21'3

Laagþ,o-z,o)

22,O

24,6

Gemiddeld (z,o-3,o)

59,9

58,8

Hoog (3,o-5,o)

18,2

16,5

(g,qo-+,qo)
3,57 (3,oo-4,oo)

3,9o (3,5o-4,40)
3,5o (3,oo-4,oo)

z,zB

Laag (o,o-o,9)
Gemiddeld þ,o-z,z)
Hoog (2,3-4,o)

34,1

38,4

42,3

42,3

23,6

19,3

Arbeidsongeschi kt

t,o

Werkloos

1,8

Jaa(gang gB (+6ss) B maart zor:

2,95 (2,5o-3,5o)
26,7

Sociale steun (r-5)

Vroegpensioen

(2,75-3,7s)

24,4

Autonomie (r-5)
Fysieke belasting

12,O

3,13

Gemidde[d

Emotionele belasting

57,9

18,6

Taakeisen (r-s)

kwartielrange)
60,7 (60,0-62,0)

Geslacht

Fysieke gezondheid

I

ll,5

t53
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transitie van we¡k naar arbeidsongeschiktheid (1,0 procent)
en 169 maakten een cransitie van werk naar werkloosheid (1,8
procent). In tabel 1 worden de karakceriscieken van de studiepopulatie gepresenteerd. De gerniddelde leeftijd van de studiepopulatie wx 54 jaar, met meer mannelijke dan vrouwe-

raten waarbij u veel kracht moet zetten?' Normaal vercleelcle
variabelen werden continu geanalyseerd. Scheef verdeelde va-

in drie categorieên op basis van de
inte¡kwarcielrange en geanaly.seerd in drie categorieön. In de
analyses werd bovendien gecontroleerd vool leeftijd, geslacht,
opleidingsniveau, fysieke gezondheid, mentale gezondheid
riabelen werden verdeeld

lijke respondenten. De studiepopulatie voor de analyses van
voorttdig lnet pensioen gaan bescond uit 2317 persor-ren, van

en 6nanciële sicuatie.

De invloed van psychische en fysieke belasting bij de verschillende vormen van vervroegde uitstroom uit werk werd
onderzocht met behulp van logistische regressieanalyse. De
eerste stap in elke analyse was het vaststellen van univariate

wie er 268 een cransitie van werk naar vroegpensioen maakten

associaties tussen de verkla¡ende variabelen en cle verschillen-

Arbeidso ngesch i kthe id

de vormen van vervroegde

uitstroom uit vverk. In een tweede
scap werd multivariate analyse uitgevoerd voor alle variabelen uit de vorige stap met eenp-waarde k-leiner dan 0,20. In

De univariate analyses (tabel 2) laten zien dat oudere leeftryd,
lager opleidingsniveau, slechte fysieke en mentale gezondheid, minder goede financiële situatie, gebrek aan autono-

de analyses worden variabelen n-ret een jt-waalde kleine¡ dan

mie en sociale steun, en hoge fysieke belasting voorspellend
zijn voor uitstroom uit werk naar arbeidsongeschiktheid. In
het multivariate model zijn fysieke en mentale gezondheid,
financiële situatie en autonomie voorspellend voor arbeidson-

(11,6 procent). De gemiddelde leeftijd voor deze studiepopulatie was 61 jaar.

0,05 als stacistisch significant beschouwd. Voor de selec¡ie van
variabelen is een liberalerep-waarde gehanteerd dan voor de

inhoudelijke conclusies om te voorkomer-r dat belangrijke variabelen orìcbreken in het uiteinclelijke model.

geschikcheid.
Personen met een slechte fysieke gezondheid en personen met een slechte mentale gezondheid werden vaker arbeidsongeschikt dan personen met een goede gezondheid.
Pelsonen met een minder goede financiele situatie we¡den va-

RESULTATEN

De selectie van participanten met betaald werk op de ee¡ste
meting en in de leeftijd va n 45 rct 63 jaar, die bovendien deelnamen bij de follow-up-mering, resukeerde in een studiepopulatie van 93 1 0 personen, van wie er 877 6 werkzaam bleven
als werkneme¡ (94,3 procent), 97 participanren maakten een

ker arbeidsongeschikt dan pelsonen mer een betere financiöle
situa¡ie. Personen met weinig autonomie in hun werk welden
vaker arbeidsongeschikt dan personen met veel auconomie in

IÀBEL 2

Univariate en muttivariate analyses
Arbeidsongeschikt

Univariaat

Karakte¡istieken
Leeftijd (a5-63 jaar)

Geslacht

Vrouw

Opteidingsniveau

Fysieke

l,o5**

gezondheid

gezondheid

Financiéle

situatie

*/**

154

o,5g**

l

I

I

o,87

l,o3

o,83

o,93

o,76*

o,98

l,03

Hoog

o,4g**

Goed (58-roo)

ì

Gemiddetd (aa-57)

(t-tz)

Goed

(ss-roo)

1

1

I

1

2,69*

3,03*

1'32

1,40*

l,ol

o,94

25,9o**

2t,t4**

2,41**

2,23**

1J7*

1,48*

'l

l

.t

I

I

I

Gemiddetd (52-58)

o,73

l,o8

1,73**

2,Og**

o,96

Stecht (r-5r)

3,21**

3,Og**

3,Og**

3,lg**

o,85

Geld over

ì

I

I

I

I

Precies genoeg

3ß7**

2,5't**

o,9t

o'90

o,81

1

5,O5**

3,46**

l,oo
r,58**

1,42*

o,54**

o,53**

o,8o*

o,78*

o,86*

o,85*

o,87*

o,9B

l

ì

l

o,94

o,54**

o,58**

I
o,72**

o,78*

Hoog(+,t-s\

o,80

o,77

l,ol

o,87

l,ot

Laag ('t,o-z,o)

I

Gemiddeld (z,o-3,o)

o,98

tekort

Laagþ,o-3,7)

(t,t-+,t)

I

o,87

o,8r*

o,90
o,89

o,88

o,68*

o,71**

o,88

o,93

o,85

o,53**

I

ì

I

o,74**
I

Gemiddeld f ,o-z,z)

l,03

o,69*

l,l5

1,14

Hoog(23-4,o)

1,97**

o,93

l,ol

Laag (o,o-o,9)

1,18

't,12

I

I

1

o,6r**
o,70**

þ-s)

belasting

1,75**

o,64**

l,ol

Hoog (3,o-5,o)

Fysieke

1,14

I

Autonomie (r-s)
Sociale steun

1,23*

Multivariaat

1,71**

l

Gemidde[d

belasting

l,oo

Univariaat

o,72*

Getd

Emotionele

o,82

Vroegpensioen

Multivariaat
l,oo

Laag

Taakeisen (r-5)

Mentalebelasting

o,97

Werkloos

Univariaat

Gemiddeld

Stecht

Mentale

Multivariaat
l,03*

o,55**

o,73**

Significant op respectievelijk twint¡g- en vijfprocentsniveou
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hun werk. In dit muldvariate model hadden leeftijd, opleidingsniveau, gebrek aan sociale steun en hoge fysieke belas-

ting geen invloed meer.
Werktoosheid
De uniyariate analyses (tabel 2) laten zien dat slechte fysieke
gezondheid, slechte of gemiddelde mentale gezondheid, een
minder goede financiële situatie, hoge of lage mentale belasting en gebreÌ< aan sociale steun voorspellend zijn voor uicstroom uit werk naar we rkloosheid. In het multivariate model
zijn fysieke gezondheid, mentale gezondheid, mentale belasting en sociale steun voorspellend voor werkloosheid.
Personen mer een slechte fysieke en een slechte of gemid-

delde mentale gezondheid werden vaker werkloos dan mensen mer een goede gezondheid. Mensen me t een hoge

ofjuist

Er zijn verschillende verklaringen mogelijk voor het gevonden verschil wat betreft psychosociale werkkenmerken.
Om te beginnen worden psychosociale werkkenmerken in
STREAM uitgebreider gemeten dan in de POLS. Een tweede mogelijke verklaring voor de gevonden verschillen is het
verschil in duur van follow-up. In een periode van achc à tien
jaar kan veel veranderen op het gebied van fysieke belasting en
psychosociale werkkenmerken en bovendien is hec mogelijk
dac een deel van de studiepopulatie

in deze periode van baan

veranderd is. Het is dan niet verwonderlijk dat psychosociale

werkkenmerken geen of minder voorspellende waarde hebben voor vervroegde uitstroom uit werk.
Orten et al.lacen zien dat fysieke belastingvoorspellende
waarde heeft voor arbeidsongeschiktheid.

In onze

analyses is

dat univariaat wel het geval, maar multivariaat niet. Post-hoc-

uitdovingvan het effect in de mul-

een lage mentale belasting op het werk werden vaker werkloos

analyses lacen zien dat de

dan mensen met een gemiddelde mentale belasting. Toc slot,

tiva¡iate anaþses mede verklaard kan worden doo¡ een correctie voor fysieke gezondheid. In STREAM is gezondheid
gedetailleerder gemeten dan in POLS.

mensen die weinig sociale steun ervoeren, werden vaker werkloos dan mensen die veel sociale steun ervoeren. In dit multivariate model had de financiële situatie geen invloed meer.

Vroegpensioen
De univariate analyses (tabel 2) laten zien dat oudere leeÍtjd,
mannelijk geslacht, een betere financiële sicuatie, lage ofhoge
mentale belasting en gebrek aan sociale steun voorspellend
zijn voor vervroegde uicscroom uit werk naar vroegpensioen.
In het multivariate model zijn leeftijð,, geslacht, financiële
situatie en sociale steun voorspellend voor vroegpensioen.
Oudere personen gingen vaker met vroegpensioen dan
jongere. Mannen gingen vaker mec vroegpensioen dan vrouwen. Mensen die in een betere financiele situatie verkeerden
gingen vaker met vroegpensioen dan mensen met een mindere goede financiële situatie. Tot slot, mensen die weinig
sociale steun ervoeren, gingen vaker met vroegpensioen dan
mensen die veel sociale steun ervoeren. In dit muldvariate
model had mentale belascing geen invloed meer.
DISCUSSIE

De resulcacen van de huidige studie verschillen op twee puncen mec de resultaten van Otte n et al.Ten eerste laat STREAM
zien dat psychosociale werkkenmerken een rol spelen bij vervroegde uitstroom uit werk, terwijl op basis van POLS-data
geconcludeerd wordt dat psychosociale werkkenmerken geen
voorspeÌlende waarde hebben voor vervroegde uitstroom uìt
werk. De bevindingen van de huidige scudie stroken met eerder onderzoek naar de rol van psychosociale werkkenmerken
bij duurzame inzetbaa¡heid. Een review van Yan denBerget al.
(2010) liet bijvoorbeeld zien dat psychische belascing van invloed kan zijn op vroegpensioen. Een recente studie van Geuskens et al. (2012) het zien dat psychische belasting van invloed
is op willen en kunnen doorwerken. Ten tweede laac STREAM
geen invloed zien van fysieke belascing op vervroegde uittreding uic werk, terwijl de analyse van POLS-data laat zien dat
fysiek zwaar werk van invloed is op voortijdige uittreding

uit

Psychosociale werkkenmerken lijken wel degelijk van
invloed te zijn bij de diverse vormen van vervroegde uitueding uit werk. Omdat dit niet voor alle psychosociale werkkenmerken geldt, is hec van belang dat het hele spectrum van
psychosociale welkkenmerken in kaart wordt gebracht en in
verband wordc gebracht met de diverse vormen van vervroeg-

of
¡ol spelen bij vervroegde

de uitstroom uit werk. De onderzoeksvraag moet ntet zijn
psychosociale werkkenmerken een

uitcreding, maar wélke er een rol spelen en hoe deze werkkenmerken van invloed zijn.Inzichr hierin zal mogelijk resulteren in handvatten voor intelventies ter bevorderingvan duurzame inzecbaerheid van ouderen. Daarnaast is in de huidige
studie geen ondersceuning gevonden voor een relatie tussen
fysieke belascing en vervroegde uittreding uit wer*. Het is
mogelijk dat fysieke belasdng de gezor.rdheid verslechtert en
dac die slechtere gezondheid vervolgens leidt tot vervroegde
uittreding uit werk (mec name via arbeidsongeschiktheid).
Vervolgondelzoek z¿l dit moeten uitwijzen.
De huidige studie laac zien dat psychosociale werkkenmerken van invloed zijn op vervroegde uitcreding uit werk.
Het lijkt zinvol om beleid ter bevordering van langer doorwerken niet alleen ce ¡ichten op het verminderen van fysieke
belasting, maar daarnaast ook op optimalisering van psychosociale werkkenmerken.
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