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Duurzame arbeidsparticipatie is noodzakelijk om stijgende zorg- 

en pensioenkosten in de toekomst te kunnen betalen. Waar in het 

verleden vooral gefocust werd op inzetbaarheid van oudere werk-

nemers, verschuift de aandacht steeds meer naar inzetbaar heid van 

de totale beroepsbevolking. Omdat het aannemelijk is dat duurzame 

inzetbaarheid van jongeren verklaard wordt door andere factoren 

dan die van ouderen, kijken we in dit hoofdstuk apart naar deze 

groepen, werknemers van 45 jaar en ouder en werknemers jonger 

dan 45 jaar, waarbij we focussen op de invloed van chronische 

aandoeningen en werkfactoren op vroegtijdige uitstroom. Uit de 

resultaten blijkt dat de aanwezigheid van een chronische 

aan doening vooral het risico verhoogt op uitstroom naar arbeids-

ongeschikt heid en/of werkloosheid, maar dat het type aandoening 

dat de uitstroom voorspelt verschilt. Onder jongeren is diabetes de 

grootste voorspeller, terwijl het onder ouderen vooral gaat om 

psychische problemen, hart-vaatklachten en bewegingsapparaat-

klachten. De impact van werkkenmerken op uitstroom uit werk 

verschilt sterk tussen de uitstroomroutes en leeftijdsgroepen. 

Daarom zijn passende (beleids)interventies, toegespitst op 

specifieke leeftijdsgroepen, gewenst.
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5.1 INLEIDING

Om de stijgende zorgkosten en pensioenen in de toekomst te kunnen blijven betalen is het van 

groot belang dat meer mensen - en tot op hogere leeftijd - participeren in het arbeidsproces. 

De sleutel hiertoe lijkt te liggen in het bevorderen van duurzame inzetbaarheid. Om die reden 

is het afgelopen decennium veel onderzoek gedaan naar duurzame inzetbaarheid van 45-plus-

sers. Zij ervaren immers als eerste de gevolgen van beleid gericht op langer doorwerken. Duur-

zame inzetbaarheid begint echter niet pas bij 45 jaar. Niet alleen is het ook belangrijk dat de 

jongere leeftijdsgroep aan het werk blijft, ook keuzes die aan het begin van het werkzame leven 

gemaakt worden kunnen van invloed zijn op het kunnen en willen doorwerken aan het eind van 

de carrière. Het is echter onduidelijk of de resultaten van onderzoek gericht op 45-plussers 

generaliseerbaar zijn naar werkenden jonger dan 45 jaar. Het is goed denkbaar dat in deze 

groep andere factoren van belang zijn. De verwachting is ook dat jongeren gebruik maken van 

andere uitstroomroutes, enerzijds omdat hun gezondheid afwijkt van die van ouderen en ander-

zijds omdat de blootstelling aan (ongunstige) werkomstandigheden verschilt.

Het model in hoofdstuk 1 van deze bundel (figuur 1.1) bevat diverse factoren die de duur-

zame inzetbaarheid kunnen beïnvloeden. Een heel belangrijke factor is gezondheid. Dit blijkt 

onder meer uit een recente meta-analyse (Van Rijn et al., 2014): met name werknemers met 

klachten aan het bewegingsapparaat en psychische problemen lopen een verhoogd risico op 

vroegtijdige uitstroom uit het arbeidsproces. Hoofdstuk 3 van deze bundel gaat ook in op de 

relatie tussen gezondheid en duurzame inzetbaarheid.

Naast gezondheidsfactoren spelen werkkenmerken zoals werktijden een rol. In de DI-pro-

fielen die in hoofdstuk 2 zijn gepresenteerd, zijn zware fysieke belasting, zware psychoso-

ciale belasting en regelmogelijkheden opgenomen als determinanten van duurzame inzet-

baarheid. Specifieke interventies vragen echter specifieke handvatten en daarom zijn de 

werkkenmerken uit de DI-profielen in deze analyses verder aangevuld. De selectie is uitge-

breid op basis van literatuur waaruit bleek dat taakeisen en autonomie van invloed zijn op 

vroegtijdige uitstroom (Leijten et al., 2015; Robroek et al., 2015). Hiernaast zijn de werkken-

merken aangevuld op basis van eerder onderzoek (integrale analyses) in opdracht van SZW, 

waarin het relatieve belang van determinanten (inclusief werkkenmerken) van duurzame 

inzetbaarheid van oudere werknemers werd onderzocht (Van den Heuvel et al., 2016).

Eén van de belangrijkste uitkomsten van duurzame inzetbaarheid is langer doorwerken, wat 

vaak geoperationaliseerd wordt met de leeftijd waarop men wil doorwerken. In het onderzoek 

zoals beschreven in dit hoofdstuk zijn we echter in staat om naar de werkelijke uitstroom te 

kijken, door data uit de NEA (zie appendix) te koppelen aan geregistreerde gegevens van het 

CBS over het inkomen in de jaren na deze NEA-meting. Met behulp van die gegevens kunnen 

we de uitstroom uit werk in kaart brengen. Op basis van eerder onderzoek verwachten we 

dat de invloed van deze factoren verschilt per uitstroomroute (Robroek et al., 2015). In dit 

hoofdstuk onderscheiden we daarom uitstroom naar arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, 

vroegpensioen en economische inactiviteit.

In dit hoofdstuk staan de volgende twee onderzoeksvragen centraal:

1.  In hoeverre zijn chronische aandoeningen en werkkenmerken van invloed op vroegtijdige 

uitstroom uit werk?

2.  Verschillen deze factoren tussen werknemers van 45 jaar en ouder en werknemers jonger 

dan 45 jaar?

5.2 DATA EN METHODE

In dit hoofdstuk maken we gebruik van individuele data van de Nationale Enquête Arbeids-

omstandigheden (NEA; zie appendix) (Koppes et al., 2010), gekoppeld aan registerdata 

afkomstig uit het stelsel van Sociaal-Statistische Bestanden (SSB) (Bakker et al., 2014). 

Het stelsel van SSB bevat geanonimiseerde microdata over sociaaleconomische en ruimte-

lijke statistieken. In dit onderzoek maken we gebruik van inkomensdata. Deze inkomensdata 

zijn afkomstig uit de polisadministratie (één van de registers van het SSB) beschikbaar 

gesteld door het CBS en gekoppeld aan de NEA 2007 (Bakker et al., 2014; Centraal Bureau 

voor de Statistiek, 2016). Met deze gekoppelde dataset is het mogelijk om voor een lange 

follow-up periode (2007-2014) te onderzoeken in hoeverre de aanwezigheid van chronische 

aandoeningen en werkkenmerken van invloed zijn op uitstroom uit werk, en of er verschillen 

bestaan tussen jongere (25-45 jaar) en oudere (≥45 jaar) werknemers.

In totaal namen 22.759 participanten deel aan de meting van de NEA in 2007. Deelnemers 

zijn geëxcludeerd

›  als er missende waarden waren voor één of meerdere determinanten (N=5.004), of

›  als er volgens de SSB-gegevens geen sprake was van een dienstverband (N=1.328), of

›  de data uit de NEA niet gelinkt kon worden aan de gegevens van het SSB (N=512), of

›  de deelnemer jonger was dan 25 jaar (N=948).9

Voor de analyses uit dit hoofdstuk hebben we gegevens van 14.967 werknemers tussen de 

25 en 64 jaar gebruikt.10

5.2.1 Arbeidsparticipatie en uitstroom uit werk

De primaire uitkomstmaat in dit hoofdstuk is werkstatus. Werkstatus zien we als een indi-

cator van duurzame inzetbaarheid. Werkstatus is onderverdeeld in vijf categorieën: werk-

zaam, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, vroegpensioen of economische inactiviteit. 

Deze categorieën zijn afgeleid uit de maandelijkse gegevens over het inkomen (werk of 

anders) afkomstig uit de polisadministratie.

9   Deze groep is uitgesloten, omdat we verwachten dat zij een vertekend beeld geven vanwege het grote aandeel 
werkende scholieren en studenten die tijdelijk, en gedurende een beperkt aantal uur per week werk uitvoeren dat zij 
vaak niet zullen voortzetten tijdens de rest van hun werkende leven

10   Gepresenteerde cijfers zijn ongewogen en kunnen niet als representatief voor de Nederlandse situatie worden 
beschouwd. Populatiecijfers zijn in te zien via www.monitorarbeid.nl.
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Deelnemers waren tijdens de meting in 2007 allen werkzaam. Wanneer mensen werkzaam 

zijn gebleven gedurende de gehele follow-up periode van 2007 tot 2014, dan vallen ze in de 

categorie werkzaam. Indien deelnemers voor meer dan drie maanden zijn uitgestroomd naar 

arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, vroegpensioen11 of economische inactiviteit, dan zijn 

ze ingedeeld in deze specifieke uitstroomroute.

5.2.2 Chronische aandoeningen

Voor dit hoofdstuk onderzoeken we in hoeverre verschillende chronische aandoeningen 

invloed hebben op uitstroom uit het werk. Hierbij nemen we alleen de aandoeningen mee 

die  bij meer dan 1% van de werknemers voorkomt. Dit resulteert in negen chronische 

aan doeningen: klachten aan het bewegingsapparaat, hoofdpijn/migraine, hart-vaatklachten, 

luchtwegproblemen, maag-darmklachten, diabetes, huidziekten, psychische problemen, en 

gehoorproblemen.

5.2.3 Werkkenmerken

In dit hoofdstuk onderzoeken we de volgende werkkenmerken: werk-privébalans, contract-

type, werkuren, onregelmatig werk, fysieke werkbelasting (overmatige krachtinspanning, 

gebruik van vibrerende gereedschappen, ongemakkelijke houdingen, herhalende bewe-

gingen), psychosociale werkbelasting (psychosociale taakeisen, emotionele belasting, auto-

nomie en taakvariatie) en sociale steun van zowel collega’s als leidinggevende(n).

5.2.4 Analyses

In dit hoofdstuk maken we gebruik van verschillende analyses. Aan de hand van beschrij-

vende analyses maken we allereerst inzichtelijk welk deel van de groep deelnemers in de 

periode 2007-2014 uitstroomt uit werk via één van de vier uitstroomroutes. Hierbij maken 

we onderscheid tussen de twee leeftijdsgroepen. Op basis van cox regressieanalyses met 

‘competing risks’ kijken we vervolgens in hoeverre chronische aandoeningen en werkken-

merken het risico op uitstroom beïnvloeden. Zie voor een uitgebreidere toelichting op de 

toegepaste analyses bijlage 1 van dit hoofdstuk.

5.3 RESULTATEN

Om meer inzicht te krijgen in de duurzame inzetbaarheid van jongere en oudere werknemers 

gaan we eerst kort in op de uitstroomroutes van werknemers in de twee leeftijdsgroepen 

binnen de onderzochte groep. In totaal is 33,6% van de oudere werknemers in de periode 

2007-2014 uitgestroomd uit werk tegenover 17,5% van de werknemers jonger dan 45 jaar 

(figuur 5.1). Als we naar de groep jonge werkenden in 2007 (N=8256) kijken, zien we dat 

185 personen (2.2%) arbeidsongeschikt zijn geraakt in de periode 2007-2014. In diezelfde 

periode raakten nog eens 827 personen (10,0%) werkloos en werden 435 mensen (5,3%) 

11   Deze uitstroomroute geldt alleen voor werknemers van 45 jaar en ouder. De uitstroom naar vroegpensioen neemt 
steeds verder af in verband met de afschaffing van regelingen die dit in het verleden mogelijk maakten.

economisch inactief. Op basis van de data is niet vast te stellen of zij bijvoorbeeld besloten 

een opleiding te gaan volgen of werkloos werden maar geen recht hadden op een uitkering. 

Onder personen van 45 jaar en ouder (N=6711) gingen 1.136 mensen (16,9%) vervroegd 

met pensioen, terwijl 596 mensen (8,9%) werkloos raakten. Nog eens 198 personen (3,0%) 

raakten arbeidsongeschikt en 323 mensen (4,8%) werden economisch inactief.
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FIGUUR 5.1 
Totale uitstroom naar arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, vroegpensioen en 

economische inactiviteit (2007-2014)

Figuur 5.2 toont hoe vaak chronische aandoeningen en verschillende werkkenmerken voor-

komen bij jongere en oudere werknemers binnen de onderzochte groep. In 2007 gaf 36% 

van de totale groep aan een chronische aandoening te hebben. In beide groepen is de preva-

lentie van klachten aan het bewegingsapparaat het grootst (20% en 12% voor oudere en 

jongere werknemers, respectievelijk), gevolgd door hoofdpijn/migraine en luchtwegpro-

blemen. Zoals verwacht is de prevalentie van een chronische aandoening aanzienlijk hoger 

bij oudere werknemers.

Wat betreft de werkkenmerken zien we dat een ruime meerderheid een voltijds dienstver-

band heeft in zowel de jongere als oudere leeftijdsgroep (56%), waarbij meer jongeren dan 

ouderen een flexibel contracttype hebben. Onder een flexibel contracttype verstaan we werk-

nemers met een tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast, werknemers met een tijdelijk 

dienstverband voor bepaalde tijd, uitzendkrachten en oproep/invalkrachten. Verder valt op 

dat in beide groepen relatief veel mensen aangeven hoge fysieke werkbelasting te ervaren 

(42% bij de werknemers onder de 45 jaar en 39% bij werknemers van 45 jaar en ouder). 

Overige werkkenmerken zoals lage autonomie, hoge psychosociale taakeisen, hoge emotio-

nele belasting en lage sociale steun van de leidinggevenden liggen in beide groepen rond de 

20% en relatief dicht bij elkaar. De werk-privébalans is in een relatief kleine groep verstoord 

(10-11%).
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FIGUUR 5.2 
Prevalentie van chronische aandoeningen en werkkenmerken in de onderzoeksgroep

5.3.1 Uitstroom naar arbeidsongeschiktheid

Figuur 5.3 toont de chronische aandoeningen en werkkenmerken die het risico op uitstroom 

naar arbeidsongeschiktheid significant vergroten (p<0.05). Zoals verwacht hebben werkne-

mers met een chronische aandoening een hoger risico op uitstroom naar arbeidsongeschikt-

heid dan werknemers zonder chronische aandoening. Daarbij zien we dat het risico op 

arbeidsongeschiktheid van elk type aandoening sterk varieert per leeftijdsgroep. Zo zien we 

bijvoorbeeld dat het risico op arbeidsongeschiktheid onder jonge werknemers met diabetes 

ruim 3,5 keer zo groot is als onder jonge werknemers zonder diabetes, maar dat voor 

ouderen met en zonder diabetes het risico op arbeidsongeschiktheid gelijk is. Een mogelijke 

verklaring is het feit dat in de analyses geen onderscheid wordt gemaakt kon worden tussen 

diabetes type 1 en 2, die beiden een andere prevalentie hebben bij de twee verschillende 

leeftijdsgroepen. Ook zien we dat het risico op uitstroom naar arbeidsongeschiktheid bijna 3 

keer zo groot is onder ouderen met psychische problemen of hart- en vaatziekten als onder 

ouderen zonder deze aandoeningen, terwijl dit type aandoening bij jongeren geen verhoogd 

risico geeft. Klachten aan het bewegingsapparaat spelen in beide groepen een rol. Oudere 

werknemers met klachten aan het bewegingsapparaat hebben 2,5 keer zoveel kans om 

arbeidsongeschikt te worden dan werknemers zonder deze klachten, terwijl de verhoogde 

kans bij jongeren nog geen 1,5 is. Belangrijke risicofactoren zijn verder hoofdpijn/migraine 

bij jongeren en maag- en darmklachten bij ouderen.

De belangrijkste werkfactor die de kans op arbeidsongeschiktheid vergroot is een flexibel 

contract. Het effect is in beide leeftijdsgroepen groot en nagenoeg gelijk. Dit kan verklaard 

worden doordat werkgevers mensen met een verslechterde gezondheid minder snel een vaste 

aanstelling geven. Naast een flexibel contract speelt ook sociale steun in beide groepen een 

rol. Hierbij is het effect van lage sociale steun van collega’s op arbeidsongeschiktheid iets 

groter onder jongeren dan onder ouderen. Overige werkkenmerken die het risico op arbeidson-

geschiktheid vergroten onder ouderen, zijn hoge fysieke belasting en hoge psychosociale 

belasting. Werknemers met een voltijds dienstverband stromen minder vaak uit naar arbeids-

ongeschiktheid. Een belangrijke verklaring hiervoor lijkt dat werknemers die voltijds werken 

minder vaak gezondheidsbeperkingen ervaren dan werknemers die in deeltijd werken.
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FIGUUR 5.3 
Significante relatie (hazard ratio’s (HR’s), p<0.05) tussen determinanten en arbeids-

ongeschiktheid gecorrigeerd voor geslacht, leeftijd, werkstatus partner en de overige 

significante factoren in het model (multivariate analyses)
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5.3.2 Uitstroom naar werkloosheid

Het aantal chronische ziekten dat geassocieerd is met het risico op werkloosheid is beperkt 

(figuur 5.4). Zowel jonge als oude werknemers met hoofdpijn/migraine en/of psychische 

problemen lopen een verhoogd risico op uitval naar werkloosheid. Ten slotte zien we dat ook 

jongeren met maag- en darmklachten en gehoorproblemen een hoger risico hebben op werk-

loosheid.

Zoals verwacht lopen werknemers - jong én oud - met een flexibel contract een aanzienlijk 

risico op werkloosheid. Onder oudere werknemers met een flexibel contract is het risico op 

werkloosheid 3 keer zo hoog als onder oudere werknemers met een vast contract. Ook lage 

steun van de leidinggevende(n) levert een verhoogd risico op bij zowel jong als oud. Verder 

zien we dat jonge werknemers een verhoogd risico lopen op werkloosheid, wanneer er 

sprake is van een verstoorde werk-privébalans, weinig sociale steun van collega’s en weinig 

variatie in hun werk. Werknemers met onregelmatig werk hebben in beide leeftijdsgroepen 

een lager risico op uitstroom naar werkloosheid.
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FIGUUR 5.4 
Significante relatie (HR’s, p<0.05) tussen determinanten en werkloosheid gecorrigeerd voor 

geslacht, leeftijd, werkstatus partner en de overige significante factoren in het model 

(multivariate analyses)

5.3.3 Uitstroom naar vroegpensioen

Omdat vroegpensioen alleen een mogelijke uitstroomroute is voor de groep werknemers van 

45 jaar en ouder toont figuur 5.5 alleen risicofactoren voor deze leeftijdsgroep. Hierin zien 

we dat werknemers met klachten aan het bewegingsapparaat een relatief klein verhoogd 

risico (1,17) hebben om uit te stromen naar vroegpensioen vergeleken met oudere werkne-

mers zonder deze klachten. In tegenstelling tot uitstroom via arbeidsongeschiktheid of werk-

loosheid zien we dat een flexibel contracttype in omgekeerde richting is geassocieerd met 

vroegpensioen. Werknemers die onregelmatig werken stromen minder vaak uit naar vroeg-

pensioen dan werknemers die niet onregelmatig werken.
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FIGUUR 5.5 
Significante relatie (HR’s, p<0.05) tussen determinanten en vroegpensioen gecorrigeerd 

voor geslacht, leeftijd, werkstatus partner en overige significante factoren in het model 

(multivariate analyses)

5.3.4 Uitstroom naar economische inactiviteit

Economische inactiviteit betekent dat mensen niet werken en niet als werkloze ingeschreven 

staan. Dit zijn bijvoorbeeld mensen die een opleiding of training volgen en mensen die voor 

hun kinderen of andere hulpbehoevenden zorgen, maar ook mensen die werkloos zijn 

geraakt en geen recht hebben op een uitkering, bijvoorbeeld omdat ze samenwonen met een 

werkende partner.

De aanwezigheid van een chronische aandoening lijkt geen rol te spelen in uitstroom naar 

economische inactiviteit. Wel zien we dat werknemers met gehoorproblemen relatief minder 

vaak uitstromen naar economische inactiviteit. Daarentegen valt op dat onder werknemers 

met een flexibel contracttype het risico op economische inactiviteit meer dan twee keer zo 

groot is dan onder werknemers met een vast dienstverband, bij zowel jongeren als ouderen. 

In de groep jongere werknemers zien we eveneens een vergroot risico voor mensen met 

hoge psychosociale taakeisen en lage steun van de leidinggevende(n). Onder ouderen 

speelt vooral een lage taakvariatie een rol. Tenslotte zien we in beide groepen dat mensen 

met een voltijds dienstverband minder snel uitstromen naar economische inactiviteit.
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FIGUUR 5.6 
Significante relatie (HR’s, p<0.05) tussen determinanten en economische inactiviteit 

gecorrigeerd voor geslacht, leeftijd, werkstatus partner en overige significante factoren in het 

model (multivariate analyses)

5.3.5  Verschillen in determinanten voor uitstroom uit werk bij inclusie van werknemers in 

de leeftijd 16-24 jaar

In dit hoofdstuk is er bewust voor gekozen om werknemers in de leeftijdsgroep 16-24 jaar 

niet mee te nemen. Deze groep is uitgesloten, omdat we verwachten dat zij een vertekend 

beeld geven vanwege het grote aandeel werkende scholieren en studenten die tijdelijk, en 

gedurende een beperkt aantal uur per week werk uitvoeren dat zij vaak niet zullen voort-

zetten tijdens de rest van hun werkende leven. Om meer gevoel te krijgen bij deze aanname 

zijn de analyses voor zowel de gehele groep - dus inclusief 16-24 jarigen - als voor de groep 

vanaf 25 jaar uitgevoerd. Uitstroom naar vroegpensioen is op basis van het toevoegen van 

de jongste leeftijdsgroep niet meegenomen. In bijlage 2 zijn de resultaten van deze analyses 

opgenomen. De belangrijkste bevinding is dat de determinanten die van invloed zijn op één 

van de drie uitstroomcategorieën nagenoeg gelijk zijn als ook werknemers tussen de 16 en 

24 jaar worden meegenomen in de analyse. Een uitzondering is het verschil in het risico van 

een flexibel contract. Wanneer 16-24 jarigen worden meegenomen in de analyse vormt het 

hebben van een flexibel contract geen verhoogd risico op uitval door arbeidsongeschiktheid, 

werkloosheid of economische inactiviteit. Dit verschil wordt vermoedelijk veroorzaakt 

doordat 16-24 jarigen een flexibele baan vaak combineren met het volgen van een opleiding.

5.4 DISCUSSIE

In dit hoofdstuk hebben we onderzocht in hoeverre chronische aandoeningen en werkken-

merken van invloed zijn op vroegtijdige uitstroom uit werk en of deze factoren verschillen 

tussen werknemers van 45 jaar en ouder en werknemers jonger dan 45 jaar. Daarbij onder-

scheiden we verschillende typen uitstroomroutes: arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, 

vroegpensioen en economische inactiviteit. Uit de analyses blijkt een duidelijke samenhang 

tussen chronische aandoeningen en vroegtijdige uitstroom naar arbeidsongeschiktheid en 

werkloosheid, maar het type aandoening dat de uitstroom voorspelt verschilt tussen jongere 

en oudere werknemers. Het effect van werkkenmerken verschilt per uitstroomroute en leef-

tijdsgroep.

5.4.1 Gezondheid: een risico voor iedereen

In hoofdstuk 3 zagen we al dat gezondheid van grote invloed is op de duurzame inzetbaar-

heid. De analyses in het huidige hoofdstuk tonen aan dat de rol van chronische aandoe-

ningen verschilt per type gezondheidsprobleem en ook tussen de leeftijdsgroepen. Hier 

dient rekening mee gehouden te worden bij het ontwikkelen/toepassen van (beleids)inter-

venties.

De aanwezigheid van een chronische aandoening (onder andere diabetes bij jongeren en 

psychische problemen, hart- en vaatklachten en bewegingsapparaatklachten bij ouderen) 

verhoogt het risico op arbeidsongeschiktheid en/of werkloosheid. Deze bevindingen komen 

overeen met een recente meta-analyse, waarin het effect van een slechte gezondheid op 

uitstroom uit werk werd aangetoond (Van Rijn et al., 2014). Met name wat arbeidsonge-

schiktheid betreft is dit geen verrassing, omdat gezondheidsproblemen ten grondslag liggen 

aan deze vorm van sociale zekerheid. De beperkte samenhang tussen chronische aandoe-

ningen en vroegpensionering wordt mogelijk verklaard door het feit dat dit veelal een vrijwil-

lige vorm van uitstroom is. Uit eerdere onderzoeken blijkt dat financiële en sociale factoren 

hierbij een grotere rol spelen (Nilsson et al., 2011; De Wind et al., 2013).

De prevalentiecijfers in figuur 5.2 laten zien dat chronische aandoeningen vaker voorkomen 

onder oudere werknemers. Dit komt overeen met cijfers van het NIVEL op basis van zorgre-

gistraties in de eerste lijn, waaruit blijkt dat ruim 2,5 miljoen mensen in de leeftijdscategorie 

25-44 jaar een chronische aandoening hebben tegenover ruim 4,6 miljoen mensen tussen 

de 45 en 64 jaar (NIVEL Zorgregistraties eerste lijn, 2016). Deze hogere prevalentie zien we 

bij vrijwel alle chronische aandoeningen, met uitzondering van hoofdpijn/migraine. De 

samenhang tussen het hebben van een chronische ziekte en het risico op uitstroom evenals 

de prevalentie van chronische ziekten in beide leeftijdsgroepen, suggereren dat (beleids)

inspanningen gericht op het verminderen en voorkomen van gezondheidsproblemen bij 

zowel jongeren als ouderen kunnen bijdragen aan het reduceren van kostbare vroegtijdige 

uitstroom, nu en in de toekomst.

5.4.2 Werkkenmerken als bedreiging voor betaald werk

Naast preventieve inspanningen ten aanzien van gezondheid lijkt het verminderen van 

ongunstige werkomstandigheden eveneens kansrijk in een poging meer mensen aan het 

werk te houden. Een voorbeeld hiervan is flexwerk. De arbeidsmarkt is de afgelopen jaren 

sterk geflexibiliseerd; uit deze studie blijkt dat een flexibel contracttype van invloed is op het 

risico op arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en economische inactiviteit. Dit komt overeen 
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met verschillende studies die aantoonden dat flexibel werk leidt tot een verminderde baan-

zekerheid (Brun et al., 2007; Klandermans et al., 2010; Klein Hesselink et al., 1999). Deze 

onzekerheid wordt beschouwd als één van belangrijkste risicofactoren ten aanzien van baan-

tevredenheid, welzijn en de kans op vroegtijdige uitstroom (Van der Meer & Wielers, 2014). 

Aan de andere kant biedt een flexibel contract ook voordelen. Zo is bijvoorbeeld aangetoond 

dat flexibel werk positief samenhangt met de ervaren kwaliteit van het werk (Kelliher & 

Anderson, 2008). Hoofdstuk 6 van deze bundel gaat dieper in op het verband tussen flex-

werk en duurzame inzetbaarheid.

Naast het contracttype speelt de mate van sociale steun, van zowel collega’s als leiding-

gevende(n), een belangrijke rol in uitstroom uit werk. In beide leeftijdsgroepen leidt het 

gebrek aan sociale ondersteuning tot een aanzienlijk risico op arbeidsongeschiktheid en 

werkloosheid. Een mogelijke verklaring is de samenhang tussen sociale steun en subjectief 

welbevinden. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat fysiek en mentaal welbevinden voor-

speld wordt door een hoge mate van emotionele steun, veel controle over de werkzaam-

heden en een lage fysieke belasting (Stansfeld et al., 2013). Interventies gericht op meer 

sociale steun op het werk van collega’s en leidinggevenden dragen daarom vermoedelijk bij 

aan het voorkomen van uitval.

Ten slotte valt op dat een lage taakvariatie het risico op werkloosheid (jongeren) en economi-

sche inactiviteit (ouderen) vergroot. Een belangrijke risicofactor ten aanzien van taakvariatie 

is het automatiseren en standaardiseren van taken en verantwoordelijkheden. De snelle 

automatisering van werkprocessen heeft er in diverse sectoren toe geleid dat de werkgele-

genheid afnam. In de financiële dienstverlening nam de werkgelegenheid in de periode 

2008-2015 bijvoorbeeld af met ruim 43.000 banen (CBS Statline, 2017). Interventies 

gericht op het reduceren van negatieve gevolgen van automatisering van werkprocessen 

moeten dan ook worden ondersteund.

5.4.3 Werkkenmerken met een omgekeerde associatie

Enkele werkkenmerken zijn in omgekeerde richting geassocieerd met vroegtijdige uitstroom 

uit werk dan we op basis van de literatuur zouden verwachten. Dit is bijvoorbeeld het geval 

bij het verband tussen onregelmatig werk en werkloosheid, waarbij we vonden dat werkne-

mers met onregelmatig werk minder vaak uitstroomden naar werkloosheid. Deze bevinding 

staat haaks op veel literatuur waarin onregelmatig werk als potentieel risico van baanzeker-

heid en baantevredenheid is geïdentificeerd (bijvoorbeeld: Akerstedt et al., 2008; Gan et al., 

2012). Naast de invloed van onregelmatig werk zien we dat ook een voltijds dienstverband 

in omgekeerde richting geassocieerd is met arbeidsongeschiktheid en economische inactivi-

teit: werknemers met een voltijds dienstverband stromen minder vaak uit. Hierdoor lijkt het 

alsof onregelmatige werktijden en een voltijds dienstverband zouden beschermen tegen 

uitstroom. Een mogelijke verklaring voor deze omgekeerde associaties is het ‘healthy worker 

effect’ (McMichael, 1976). Dit is een vorm van (zelf)selectie waarbij werknemers die het 

werk als te belastend ervaren uitstromen naar minder belastend werk, en waarbij werkne-

mers met een matige gezondheid niet solliciteren naar belastend werk. Met andere woorden, 

de omgekeerde richting van de associaties wordt vermoedelijk veroorzaakt doordat mensen 

met een (dreigende) arbeidsbeperking minder vaak voltijds of onregelmatig werken.

5.5 TOT SLOT

De invloed van chronische aandoeningen en werkkenmerken op vroegtijdige uitstroom uit 

werk is groot en verschilt sterk tussen de leeftijdsgroepen. Toekomstig arbeidsmarktbeleid 

en het pallet aan interventies dient dan ook uiteen te lopen van preventie van de ontwikkeling 

van chronische ziekten, tot het stimuleren van sociale steun op de werkvloer. Hierbij is het 

van groot belang vroegtijdig te beginnen en onderscheid aan te brengen tussen interventies 

voor jongere en oudere werknemers. Zoals deze bijdrage aantoont begint duurzame inzet-

baarheid niet pas vanaf 45 jaar en kan een hoop schade voorkomen worden door het stimu-

leren van gezondheidsbevordering en gunstige werkomstandigheden op jongere leeftijd.
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BIJLAGE 1

Analyses

Met behulp van beschrijvende analyses laten we allereerst het percentage werknemers zien 

dat vervroegd uitstroomt naar één van de vier routes, uitgesplitst naar de twee leeftijds-

groepen. Aanvullend laten we zien hoe vaak de uitgevraagde chronische aandoeningen en 

werkkenmerken voorkomen bij werknemers, en of dit verschilt tussen jonge (<45 jaar) en 

oude (≥45 jaar) werknemers. Vervolgens analyseren we wat de relatie is tussen chronische 

aandoeningen en werkkenmerken op vervroegde uitstroom.

Voor de analyse gebruiken we Cox regressieanalyses met ‘competing risks’ (Lau et al., 

2009). Deze analysetechniek wordt gebruikt voor data die informatie geven over de tijd tot 

het optreden van de uitkomstmaat. In dit hoofdstuk gaat het om de tijd totdat een werk-

nemer uitstroomt uit betaalde arbeid. Werknemers kunnen uitstromen naar vier verschil-

lende uitstroomcategorieën (arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, vroegpensioen, en 

economische inactiviteit). In de analyses moet rekening worden gehouden met het feit dat 

er in dit hoofdstuk meerdere uitstroomcategorieën aanwezig zijn die elkaar uitsluiten 

(‘competing risks’). De werknemers die uitstromen, omdat zij de pensioengerechtigde leef-

tijd hebben behaald, zijn duurzaam inzetbaar gebleken. We nemen de gegevens van deze 

werknemers mee tot aan hun pensioenleeftijd.

Het Cox model geeft de grootte van een effect weer met behulp van ‘hazard ratio’s’ (HR), 

waarbij een HR van 1 aangeeft dat er geen verschil is tussen de participanten in een speci-

fieke uitstroomroute (arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, vroegpensioen of economisch 

inactief) vergeleken met de participanten die werkzaam zijn. Een HR is een schatting van het 

relatief risico.

Alle analyses voeren we eerst univariaat uit en daarna per blok (chronische aandoeningen 

en werkkenmerken apart). Ten slotte voeren we multivariate analyses uit met alle chroni-

sche aandoeningen en werkkenmerken die in de bloksgewijze analyses significant bleven, 

waarbij we corrigeren voor de invloed van leeftijd, geslacht, opleiding en het hebben van een 

partner mét of zonder een betaalde baan.

Omdat we verwachten dat er aanzienlijke verschillen bestaan tussen jongere en oudere 

werknemers, voeren we de analyses apart uit voor werknemers in de leeftijdscategorie 

25-44 jaar en 45-64 jaar. Werknemers in de leeftijdscategorie 16-24 jaar nemen we in de 

initiële analyse niet mee, omdat de mogelijkheid bestaat dat zij het beeld vertekenen door 

onder andere het combineren van een bijbaan met een opleiding. Een voorbeeld hiervan is 

de horecasector waar scholieren en studenten veelal tijdelijk werken. Na afronding van hun 

opleiding komen zij hoogstwaarschijnlijk in een andere sector terecht. Dit kan leiden tot een 

overschatting van de fysieke belasting in deze leeftijdsgroep en een onderschatting van het 

effect van fysieke belasting. Om te kunnen beoordelen wat de consequentie van het 

weglaten van deze leeftijdsgroep is, eindigen we dit hoofdstuk met een vergelijking van de 

resultaten van de analyses waarin de 15-24 jarigen wel en waarin ze niet worden meege-

nomen.
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BIJLAGE 2

Resultaten analyses inclusief leeftijdsgroep 15-24

hoger risico�� lager risico

� 25-64 jarigen� 16-64 jarigen 

G
Z

1,9 2,2 2,51,61,31,00,70,4 3,12,8

W
er

kf
ac

to
re

n

Arbeidsongeschikt

Hart-vaatklachten

Psychische problemen

Klachten bewegingsapparaat

Maag-darmklachten

Diabetes

Luchtwegproblemen

Flexibel contract

Lage sociale steun leidinggevende(n)

Lage sociale steun collega's

Hoge psychosociale taakeisen

Hoge fysieke belasting

Lage taakvariatie

Lage autonomie

FIGUUR B2.1 
Significante relatie (HR’s, p<0.05) tussen determinanten en arbeidsongeschiktheid 

gecorrigeerd voor geslacht, leeftijd, werkstatus partner en overige significante factoren in het 

model (multivariate analyses)
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FIGUUR B2.2 
Significante relatie (HR’s, p<0.05) tussen determinanten en werkloosheid gecorrigeerd voor 

geslacht, leeftijd, werkstatus partner en overige significante factoren in het model 

(multivariate analyses)
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FIGUUR B2.3 
Significante relatie (HR’s, p<0.05) tussen determinanten en economische inactiviteit 

gecorrigeerd voor geslacht, leeftijd, werkstatus partner en overige significante factoren in het 

model (multivariate analyses)


