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In sectoren als de zorg,
het onderwijs, ver-
voer en de retail zijn
grote tekorten aan
kundig personeel. Re-

den dat werkgevers hun me-
dewerkers vragen na pen-
sionering te blijven werken,
of zelfs speciaal werven on-
der 66-en-4-maanden-plus-
sers.

Uit de jongste CBS-cijfers
blijkt dat er liefst 265.000
werkende 65-plussers zijn
in Nederland en deze groep
groeit snel. Dat komt deels
doordat de pensioenleeftijd
opschuift, maar ook omdat
werkgevers hen sneller aan-
nemen of in dienst houden.

Hoogleraar arbeidsmarkt
Ton Wilthagen is niet ver-
baasd. „Veel banen zijn een
stuk minder zwaar dan vroe-
ger, dus je kunt doorwerken.
Mensen zijn ook steeds vita-
ler.” Ook ziet Wilthagen dat
er steeds meer zzp’ers zijn,
die niet altijd iets hebben ge-
regeld voor hun oude dag.
„Die werken gewoon door

zolang ze dat aankunnen.”
AOW’ers hebben een

groot voordeel voor de werk-
gever, legt de hoogleraar uit.
„Als zij ziek worden hoeven
zij nog maar dertien weken
te worden doorbetaald in
plaats van twee jaar.” Ook
het ontslaan van een werk-
nemer die voorbij de pensi-
oengerechtigde leeftijd is, is

makkelijker en goedkoper.
Zo hoeft er geen transitie-
vergoeding te worden be-
taald.

Die lagere kosten zijn voor
werkgevers zéker niet door-
slaggevend, vertelt Ingrid
Lingeman, directeur van
Uitzendbureau 65plus. Zij
bemiddelen ruim tweedui-
zend AOW-gerechtigden.
„Velen werken in het onder-
wijs, bijvoorbeeld als sur-
veillant of conciërge. Ook
hebben we veel chauffeurs.
Werkgevers willen daar
graag een senior vanwege
hun ervaring en betrouw-
baarheid, of expertise.”

Het bedrijf bestaat al
sinds 1975 en Lingeman ziet
tegenwoordig een hele nieu-
we generatie pensioenge-
rechtigden. „Eerst was er de
stille generatie, geboren
rond de Tweede Wereldoor-
log. Sinds een tijdje bemid-
delen wij babyboomers. Die
zijn veel hoger opgeleid,
mondiger en digitaal vaar-
dig. En er zijn meer werken-
de vrouwen bij. Ze zijn bre-
der inzetbaar, vaak ook nog
heel fit en vitaal.”

Verzekering tegen werk-

loosheid en arbeidsonge-
schiktheid is niet meer no-
dig. Er worden dus minder
premies afgedragen. Ook val
je na de AOW-leeftijd in een
lager belastingtarief. Ont-
slag van een medewerker die
tot na de AOW-leeftijd door-
werkt is makkelijker, al gel-
den bij een medewerker die
al pensioengerechtigd was
toen diegene werd aangeno-
men, de normale ontslagre-
gels. Wél geldt voor een
AOW’er dat hij gewoon recht
heeft op het minimumloon
en vakantiegeld. Anders
zouden zij oneerlijke con-
currentie vormen voor an-
dere werkenden.

Met het pensioenfonds
kunnen desgewenst wel af-
spraken worden gemaakt,
bijvoorbeeld om de uitke-
ring later in te laten gaan, of
in de eerste jaren een lager
bedrag te ontvangen dan
daarna. Wie in loondienst
blijft werken, bouwt meestal
nog tot de pensioenricht-
leeftijd (dat is nu 68) pensi-
oen op. Het kan dus zijn dat
je tegelijkertijd pensioen-
premie betaalt en een pensi-
oenuitkering ontvangt.

PPEENNSSIIOOEENNPPOOWWEERR!!
GROEIEND LEGER VAN 65-PLUSSERS WERKT GEWOON DOORVITAAL

Steeds meer pensi-
oengerechtigden
werken door. Soms
gewoon omdat ze
dat leuk vinden,
soms omdat ze
hard nodig zijn en
soms omdat de
pensioenuitkering
tegenvalt. 
door Marlou Visser

’Ik vind het gewoon
nog heel leuk”, zegt Carla
Bettman (75), die elk
weekeinde als verkoop-
adviseur bij Swisssense
in Almelo in de winkel
staat. „En mijn baas is
nog heel blij met mij, dus
zolang het goed gaat ga
ik door.” 

Bettman merkt dat
haar leeftijd en twintig
jaar ervaring voordeel
bieden. „Klanten nemen
veel sneller iets van mij
aan. De jongere collega’s
moeten meer moeite
doen om te verkopen.” Ze
werkt doorgaans op
zaterdagmiddag en op
zondagmiddag. „Weet je,
ik ben alleen en dan is
zondag een heel verve-
lende dag. Dus dan vind
ik het fijn om te werken

en onder de mensen te
zijn.”

Financieel is het niet
nodig. „Ik heb AOW en
een goed pensioen. Maar
van het salaris kan ik
leuke dingen doen, een
terrasje pakken met
vriendinnen, twee keer
per jaar op vakantie.
Daar geniet ik van.” Carla
had haar baas aangebo-
den een ontslagbrief te
schrijven en onderteke-
nen zonder datum, zodat
hij altijd van haar af zou
kunnen. „Dat vond hij niet
nodig. Laatst zei hij nog
tegen mij dat ik lekker
moest blijven werken.
’Dat is goed voor je!’ Nou,
ik ben hartstikke gezond
en zolang het nog goed
gaat, ga ik zeker nog
door.”

’Fijn onder de mensen’

Al 42 jaar staat Frank
van Beek (66) voor de
klas bij de Haagse Dal-
tonschool, waar hij zelf
nog als leerling op heeft
gezeten. Frans geeft hij,
en hij organiseert allerlei
activiteiten. „Ik vind het
héérlijk. Volgend school-
jaar mag ik nog een dag
per week lesgeven, of
afkicken kan ik het ook
noemen. Want ik vind het
nog ontzettend leuk.” 

Van Beek grapt dat zijn
vrouw, die haar eigen
bedrijf heeft, heeft gere-
geld dat hij nog even mag
doorwerken. „Ik heb nog
zoveel energie, wat moet

ik de hele dag thuis?
Hoewel we net een klein-
zoon hebben gekregen,
dat is natuurlijk een heel
leuke nieuwe hobby.”

Het onderwijs, speci-
fiek Dalton, verveelt nog
lang niet. „Leerlingen
kiezen hiervoor en zijn
gemotiveerd. En ouders
zijn betrokken. Mijn
dochter werkt op een
vmbo-school, voor haar
is het zwaar. Mijn leerlin-
gen redden zich wel.
Ook toen ze de afgelo-
pen maanden thuis
moesten blijven.” Hij
ergert zich aan verhalen
over ’de jeugd van tegen-
woordig’. „De meeste
kinderen zijn hartstikke
leuk.” 

’Kinderen hartstikke leuk’

Het is lastig om afscheid te
nemen als er grote personeelste-
korten zijn, merkt Gerda de Booij
(66), sociaal psychiatrisch ver-
pleegkundige. De Telegraaf volgt
haar in het jaar dat zij AOW ont-
vangt. Ze had eigenlijk in januari
al mogen stoppen, maar werkt in
ieder geval nog tot het einde van
het jaar twee dagen per week
door. En misschien nog iets lan-
ger, als het nodig is. „In april 2021
zou ik vijftig jaar in de zorg zitten.
Misschien is dat wel een mooi
punt om te stoppen.” 

De Booij heeft nog een collega
die al AOW-gerechtigd is, en is

teruggekomen om bij te springen.
„Ik heb een gespecialiseerde hbo
plus-opleiding gevolgd om men-
sen met psychiatrische proble-
men te kunnen helpen. Mensen
met die opleiding zijn bijna niet te
vinden, er is gewoon niemand.”

Nu De Booij niet meer per se
hoeft te werken, is ze wel kriti-
scher geworden. „Door corona
werd het werk een stuk minder
leuk. Alle contact ging telefonisch
of met beeldbellen. Daardoor
denk ik er wel over na of ik nog
wel door wíl gaan. Maar nu begint
het weer iets normaler te wor-
den, dus dat scheelt.” 

’Er is niemand anders’

Alfons van Kesteren (67) heeft al bijna een jaar AOW
en pensioen, maar hij rijdt nog twee dagen per week
als chauffeur op de regiotaxi. Zijn leeftijd is juist een
voordeel, vindt hij. „Ik rij ook vooral met ouderen. Die
vinden het juist heel prettig dat ik wat ouder ben.
Jongeren rijden hard en praten weinig met de klan-
ten. Ik heb levenservaring, ik heb wel wat te vertel-
len.” Hij brengt bijvoorbeeld gehandicapten naar de
dagbesteding, of ouderen naar het ziekenhuis.

Van Kesteren, die alleen woont, werkt wel wat min-
der dagen dan voor zijn pensioenleeftijd. „Ik tenniste
al veel en ben nu ook gaan golfen. Erg leuk.” Het sala-
ris is een prettige aanvulling op zijn kleine pensioen-
tje. „ Ik krijg nu zo’n 400 euro per maand aan pensi-
oen. Dat is geen vetpot. Dan is het fijn dat ik nog 600
tot 700 euro bijverdien.” 

Zijn werkgever is blij met hem, want er zijn flinke
tekorten aan chauffeurs voor doelgroepenvervoer,
zoals de zorgtaxi of schoolkinderen. Van Kesteren kan
het andere senioren aanbevelen. „Het is leuk werk,
helemaal niet zwaar. En je ontmoet veel mensen.”

’Ik heb wat te vertellen’

FRANK VAN BEEK (66), DOCENT
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’Werkgevers willen ervaring
en betrouwbaarheid’
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