De beslissing om al dan niet met werken te stoppen heeft grote gevolgen, niet alleen voor
de werknemer, maar ook voor zijn of haar partner. Hoewel de uittreedbeslissing sterk
beïnvloed wordt door de houding van de partner is weinig bekend over factoren die daarop
van invloed zijn. Uit dit artikel blijkt dat deze houding door diverse factoren wordt
beïnvloed, maar dat vooral gezondheidsgerelateerde aspecten bepalen hoe de partner
tegenover vervroegde uittreding staat.
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Vervroegde uittreding heeft de afgelopen decennia in veel west-europese landen een
grote vlucht genomen. Slechts weinig werknemers werken tegenwoordig nog tot hun
65ste, de officiele pensioengerechtigde leeftijd. Het besef dat door de veroudering van de
beroepsbevolking de kosten van vroegtijdig verlaten van de arbeidsmarkt sterk zuilen
stijgen, maakt inzicht in de achterliggende keuzeprocessen relevant. Onderzoek naar
determinanten van vervroegde uittreding concentreert zich veelal op individuele
kenmerken van werknemers, met betrekking tot inkomen, gezondheid en de werksituatie
(Henkens en Tazelaar, 1994, 1997, alsmede de daar vermelde literatuur). Impliciet wordt
er daarbij vanuit gegaan dat de beslissing om al dan niet met betaalde arbeid te stoppen
een beslissing is, die slechts in beperkte mate wordt beïnvloed door de sociale omgeving.
Dit is opmerkelijk aangezien de meeste oudere werknemers een partner hebben en
uittreding uit het arbeidsproces grote gevolgen heeft, niet alleen voor de werknemer,
maar ook voor zijn of haar partner. Recent onderzoek onder rijksambtenaren laat ook zien
dat in Nederland, mede door de gunstige financiële uittredingsvoorwaarden,de beslissing
te stoppen met werken in hoge mate sociaal bepaald is en sterk wordt beïnvloed vanuit
het huishouden: werknemers die het idee hebben dat hun partner uittreding aanmoedigt,
hebben een duidelijk grotere kans om uit te treden dan werknemers die het idee hebben
dat hun partner liever wil dat tot 65 jaar wordt doorgewerkt. Ook in de Verenigde Staten
is in onderzoek onder industriearbeiders gevonden dat bijna de helft van hen-door de
partner werd aangemoedigd om vervroegd uit te treden en dat dit een sterkeinvloed b d
op de uittredingsintenties van de werknemer (Hwalek et al., 1982). Kennelijk speelt de' b1 1
partner een eigen rol in het beslissingsproces al dan niet uit te treden en is de houding
van de partner niet simpelweg een kopie van de houding van de werknemer zelf, .-;i7
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.esultaten van de beschrijvende en verklarende analyses. Het artikel wordt afgedoten met
conclusies en discussie.
Theoretische achtergrond
Uittreding van de werknemer kan voor de partner gepaard gaan met zowel positieve als
negatieve gevolgen. Verondersteld wordt dat de partner een kosten/baten-afweging
maakt van de verschillende positieve en negatieve gevolgen die vervroegde uittreding
door de werknemer zullen hebben. In principe wordt daarbij verondersteld dat de partner
het eigenbelang nastreeft; dit eigenbelang hoeft niet strijdig te zijn met het huishoudensbelang maar kan dit wel zijn (Morris, 1989). In de eerste plaats wordt er vanuit gegaan
dat de houding van de partner ten aanzien van vervroegde uittreding kan worden
begrepen vanuit de handelingscontext; deze handelingscontext verwijst naar min of meer
objectieve kenmerken van de huidige situatie die kunnen worden gezien als push of pull
factoren. Aspecten die hierbij van belang worden geacht betreffen: de financiele context,
de tijdsbestedingscontext, arbeidsomstandigheden en gezondheid, alsmede de normatieve
context. In een tweede plaats wordt de houding van partners afhankelijk verondersteld
van de subjectieve evaluaties over de gevolgen van uittreding door de werknemer. Hierbij
wordt in het bijzonder verwezen naar de gevolgen voor financiën, tijd en gezondheid.
Deze evaluaties kunnen deels een gevolg zijn van de handelingscontext, deels zullcn deze
gevormd zijn gedurende de levensloop. Zo laten MacEwen et al. (1995) zien dat
verwachtingen over veivroegde uittreding deels gebaseerd zijn op hetgeen bij de eigen
duders is waargenomen. Hieronder wordt nader ingegaan op beide groepen van factox'en
(cf. Henkens en Tazelaar, 1994; 1997).
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met werken zijn in Nederland lang niet zo groot als in de VS (Grad, 1990) Toch wordt
verondersteld dat sok in Nederland de houding van de partner mede bepaald wordt
door financiele overwegingen. Het gaat daarbij in de eerste plaats om de financiele
achteruitgang die een direct gevolg is van het stoppen met werken door de werknemer.
In de tweede plaats wordt verondersteld dat de inkomensachteruitgang minder zwaar
weegt naarmate er meer inkomen door de partner zelf in het huishouden wordt
ingebracht en naarmate er minder personen van het totale huishoudinkomen afhankelijk
zijn.

Tijdsbesteding
De uittreding van de werknemer heeft tot gevolg dat de tijdsbesteding van de partner
veelal verandert in die zin dat minder tijd wordt besteed aan persoonlijke activiteiten en
meer tijd aan gezamenlijke bezigheden (Vinick en Ekerdt, 1991). De mogelijkheden van de
partner om gezamenlijke tijdsbesteding te intensiveren zullen afhankelijk zijn van de
eigen tijdsrestricties en geringer zijn indien de partner zelf nog betaalde beroepsarbeid
verricht. In amenkaanse literatuur wordt gewezen op de tendens om gelijktijdig uit te
treden: een situatie waarin een van beide partners doorwerkt heeft veelal negatieve
consequenties voor het welbevinden van partners (Ekerdt en Vinick, 1991).
Werkgerelateerde contacten verminderen na uittreding uit het arbeidsproces doorgaans
sterk, terwijl contacten met familieleden na uittreding juist worden geintensiveerd (Bossé
et al., 1990). Voor veel oudere weiknemers vormt de partner het belangrijkste sociale
contact (Lee, 1988). Of een overgang naar de post-uittredingsfaseproblematisch zal zijn
voor de partner is in hoge mate afhankelijk van de mate waarin partners hun tijd zinvol
kunnen besteden. In tegenstelling tot hetgeen vaak wordt gedacht heeft onderzoek in de
VS aangetoond dat na uittreding nauwelijks nieuwe gemeenschappelijke vrijetijdsbestedingen worden gestart, maar vooral bestaande gemeenschappelijke vrijetijdsbestedingen worden geintensiveerd (Vinick en Ekerdt, 1991). Verondersteld wordt dat met
name partners die veel gezamenlijke activiteiten met de werknemer ontplooien positief
zullen staan ten aanzien van vervroegde uittreding door de werknemer. ,

Arbeidsomstandigheden en gezondheid
Slechte arbeidsomstandigheden verhogen het risico gezondheidsproblemente ontwikkelen
of bestaande gezondheidsproblemente verergeren. Verwacht wordt dat partners van
werknemers die werken onder slechte of zware arbeidsomstandighedenpositiever staan
ten opzichte van het stoppen met werken door de werknemer. Daarnaast wordt ook de
duur van de arbeidsbelastingvan belang geacht. Naarmate een werknemer langer heeft
deelgenomen aan het arbeidsproces kan worden verwacht dat uittreding door de partner
sterker wordt aangemoedigd.
In het verlengde hiewan wordt aangenomen dat de partner vooral de nadruk zal leggen
op vermindering van de werkbelasting door vervroegde uittreding wanneer de
werknemer gezondheidsproblemenervaart. Er zijn daarnaast aanwijzingen dat ook een
slechte gezondheid van de partner zelf belangrijk is voor de houding ten aanzien van
I
uittreding. Als de werknemer stopt met werken kan deze immers een belangrijke
hulpbron zijn voor het verlenen van verzorging, zeker in het geval een slechte
gezondheidstoestand van de partner tot afhankelijkheid leidt (Talaga en Beehr, 1995).

Normen
In de vierde plaats wordt de normatieve context belangrijk ver
leden van het sociale netwerk (familie, vrienden en kennissen)

De
verondersteld, en zal de houding van de partner t.o.v. uittreding positiever zljn. Niet
alleen concrete gedragingen en houdingen uit de sociale omgeving bepalen &ter de
normatieve context voor een indrvrdu, ook meer algemene, maatschappelijk gedeelde
overtuigingen en gedragsvoorschriften maken hier deel van uit. Omdat mannen fradi.a
tioneel de rol van hoofdkostwinner vervullen en vrouwen primair de v e r a n t w o o r d e h j k " ~ ~ ~
heid dragen voor huishoudelijke taken verwachten we dat mannen een positievere
2,.
houdingmllen hebben ten opzichte van de beëindiging van de arbeidsloopbaan
vrouw dan vrouwen zullen hebben ten aanzien van beëindiging van de arbei
van hun man.

Evaluaties van de "xevolxen van uittredinn
Hoewel wordt verondersteld dat bovengenoemde factoren een belangrijke rol spelen in
verklaring van de houding van huwelijkspartners ten opzichte van vervroegde uittreding,
worden ook individuele evaluaties van de gevolgen van uittreding belangrijk geacht. Zo
is het denkbaar dat partners van werknemers met gezondheidsklachten sterk verschillen
in de mate waarin zij verwachten dat deze klachten zullen verminderen als de werknemer
stopt met werken. In dit artikel worden evaluaties van de gevolgen voor geld, gemeenschappelijke tijdsbesteding, verdeling van taken in het huishouden en gezondheid in
beschouwing genomen. Verondersteld wordt, dat naarmate de partner, na uittreding door
de werknemer, meer problemen verwacht met financiën, besteding gemeenschappelijke
vrije tijd en de taakverdeling in het huishouden, de partner minder zal aandringen op
vervroegde uittreding door de werknemer (Szinovacz, 1992; Fengler, 1975).
Daarnaast wordt verondersteld dat de partner positiever zal staan ten opzichte van
vervroegde uittreding wanneer van beëindiging van de arbeidsloopbaan positieve
gezondheidseffecten worden verwacht. Diverse auteurs wijzen op het stoppen met
werken als middel om in de eigen gezondheidssituatie te investeren door een
verminderde blootstelling aan omstandigheden die gezondheidsproblemenkunnen
veroorzaken (Hayward et al., 1989; Henkens en Tazelaar, 1994; 1997). In een onderzoek
onder oudere werknemers van Philips is vastgesteld dat beëindiging van de
arbeidsloopbaan voor veel werknemers een verbetering van de gezondheid tot gevolg
heeft gehad; in het bijzonder stressgerelateerde klachten namen af en de bloeddruk
daalde (Durinck, 1993).
Data
Gebruik wordt gemaakt van gegevens die in 1995 zijn verzameld bij oudere werknemers
van de bedrijven Unilever Nederland B.V., Heineken Nederlands Beheer B.V. en
Koninklijk Bijenkorf Beheer (KBB), alsmede onder de huwelijkspartners van deze oudere
werknemers. Naar alle werknemers van 55 jaar en ouder en hun partners is tegelijkertijd
een schriftelijke vragenlijst gestuurd. Deze vragenlijsten zijn verstuurd in één enveloppe,
met daarin tevens een brief van de directeur personeelszaken en een brief van de
onderzoeker.
Bij Unilever reageerde 80 procent van de benaderde werknemers hierop. De partners van
deze werknemers reageerden in 99 procent van de gevallen. Bij Heineken reageerde 75
procent van de benaderde werknemers. De partners van deze werknemers reageerden in
92"~~pgent
van,de gevallen. Bij KBB reageerde 75 procent van de benaderde werknemers,
van hun partners reageerde 96 procent.
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s de houding van de partner ten aanzien van vervroegde
r geoperationaliseerd. Ten eerste de vraag 'Hoe zou u het
ot het 65e jaar zou doorwerken?' (vijf antwoordcategorieën
van '1' Ik zou dat heel prettig vinden tot '5' Ik zou dat heel vervelend vinden). Ten
tweede de vraag 'Hoe 70u U er tegenover staan als uw man/vrouw nu zou ophouden
met werken? (vijf antwoordcategorieen van '1' heel positief tot '5' heel negatief). Op basis
van de antwoorden op de twee bovengenoemde vragen is één maat geconstrueerd door
beide items gestandaardiseerd en ongewogen te sommeren (Cronbach's ct = .77).
Vervolgens is deze schaal lineair getransformeerd naar een bereik van 1 - 10, waarbij '1'
duidt op een zeer neg
p een zeer positieve houding ten aanzien
van u i t d i n g van de
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De financieel-economischerestricties worden in de eerste plaats bepaald door'de nettop

'

replacement rate (het percentage van het netto jaarloon dat na vervroegde iiittrediríg atdL'
de werknemer wordt doorbetaald). Deze gegevens zijn geleverd door de financieel:' IJ""
administratieve afdelingen van de betrokken bedrijven. In de tweede plaats woi&tr&
financieel-economischecontext bepaald door het netto arbeids- en/of uitkerings7~&d'id
van de partner zelf. De gegevens komen uit een gesloten vraag met 8 antwoórá&af@@?'Jl
.
gorieën, variërend van '1' geen inkomen' tot '8' meer dan 4000 gulden netto per nih&'at*LI
Het aantal financieel afhankelijke kinderen is bepaald aan de hand van de vraag 'Vb%
hoeveel kinderen voorziet u geheel of gedeeltelijk in de kosten van t e v e n s o n d e i h ~ d d Y . ~ ~ ~
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De arbeidsstatus van de partner is vastgesteld aan de hand van dê'viäagr4~6ef&
momenteel betaald werk?'. Voor deze vraag waren er 5 antwoordcategodê&xi':2j~?béta&@
arbeid', 'nee, gepensioneerd', 'nee, werkloos', 'nee, arbeid'songeschikt' e n " â n ~ e f ~ . s i ' ~' ~ . ~ ~ ~
namelijk ' Aan de partner is een Lijst met activiteiten voorgelegd en gevraa&ä1àah
geven of samen met de werknemer aan betreffende activiteit tijd wotdt 'bes€e'ea:~*w - ,
activiteiten werden voorgelegd, zoals hobby's, gezin, kleinkinderen, t.v. kijken,
wandelen/fietsen/sporten, lezen, vrijwilligerswerk, d o e - h e t - z ' è l ~ r ~ n ; ~ ~ ~ i $ " e ~ & / ~ ~ ~ ~
toneel/muziek, winkelen. vakbond/ouderenbond/volitieké b a ~ ~ ! i 6 f i d ~ & t w m j f ?
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Wdsintreding aan de
(antwoordcategorieën '0' nee m 'l1*
jaj. De k&t@ van
kfki@ k a t U bPgQm~
werknemer is bepaald aan de hand van de vraag 'C$
werken?".
De gezondheidssifuatie van de werknemer en zijn partner is gwratulmU5md aBe
hand van vragen aan zowel de werknemer als de parher. Wwknemers is de vctlgmck
vraag voorgelegd 'Heeft u doorbpade gemmdhgd&b~hten~
( m W o a h t e g a r i d n *Cf
nee en '1' ja). Werknemers met doorlopende ~zandih&zeidsklackitenwerden vervolgens
gevraagd een korte omschrijving van de klacht te geven. Dae klachten zijn
onderverdeeld in drie t y p klachten I. hart- en vaatklachten, 2. klachten aan gewriehfm
sf ledematen en 3. overige klachten.
Recente gezondheidsproblemen van de werknemer die langdurige beleiruniering vormden
deel te nemen aan het arbeidsproces, zijn geoperationaliseerd aan de hand van twee ,
dummyvariabelen. De eerste geeft aan of de werknemer de afgelopen vijf jaar wegens ,
ziekte meer dan drie aaneengesloten maanden niet heeft gewerkt E'O' nee en 'l' ja). 9,.
tweede variabele geeft aan of de werknemer de afgelopen vijf jaar wegens over, ., .
spannenheid meer dan drie aaneengesloten maanden niet heeft gewerkt W' nee en 'l' ja).j
De gezondheidstoestandvan de partner is bepaald aan de hand van een vraag die aan dq
partner is gesteld. 'Hoe is in het algemeen uw gezondheid? (antwoordcategorieën van ' l 1 ,
zeer goed tot '5' slecht).
I
,.A

Normatieve context
Aan zowel partner als werknemer is gevraagd te reageren op de uitspraken 'Het grootste u
deel van onze vrienden werkt niet meer' en 'Het grootste deel van onze broers en zussen
werkt niet meer' (vijf antwoordcategorieën van '1' helemaal mee eens tot '5' helemaal
mee oneens). Door de scores op de items ongewogen te sommeren is &n schaal
geconstrueerd, die een indicatie geeft van het uittredingsgedrag van de sociale omgying
(Cronbach's a = .74).

Evaluaties van de gevolgen van uittreding
De mate waarin de partner problemen verwacht bij uittreding van de werknemer is
bepaald aan de hand van de volgende vragen: 'In hoeverre verwacht u problemen met
a) geld, b) besteding gemeenschappelijke vrije tijd, c) verdeling van de taken in het
huishouden, wanneer uw man/vrouw stopt met werken?. (vijf antwoordcategorieënvan
'1' heel erg tot 'Y geen).
Daarnaast werd de partner gevraagd te reageren op de uitspraak 'Stoppen met werken
zal goed zijn voor de gezondheid van mijn man/vrouwl (vijf antwoordcategorieën van '1'
helemaal mee eens tot '5' helemaal mee oneens).

we
Tat

Gel
Bes
Rel,

uw
Ver

Dil
pac
Vil
gel
me
kin
me
tijd
nel
ges
vin
val
Re

Nu
fac
an:
Uit
uitl
Eer
als zelfstandig wonend,

ink

~ ~ i d e r r i nmaar
d t hefst een
voornamelijk hartklachten
r m a r e arbeidsom@flat?

niet veel problemen met uittredmg door de

4

hrsrn u en uw past

& grootste

2

en zussen
emaal
I
omgyint

er is
ien met
het
xieën van
werken
eën van '1'

I

passingsproblemen na uittreding vaak relatief gering zijn en van korte duur (Ekerdt en
Vinick, 1991; Szinovacz, 1996). De meeste problemen na uittreding worden verwacht met
geld; 16% verwacht daar veel problemen mee. Vooral partners zonder eigen inkomen of
met een relatief laag inkomen verwachten problemen met geld. Ook naarmate er meer
kinderen financieel moeten worden onderhouden verwacht de partner meer problemen
met geld na uittreding door de werknemer. Veel problemen met gemeenschappelijke vrije
tijd en huishoudelijke taakverdeling worden door respectievelijk 4% en 5% van de partners verwacht. Ruim de helft van alle partners denkt dat uittreding goed zou zijn voor de
gezondheid van de werknemer. Met name als de werknemer gezondheidsklachten ondervindt of werkt onder zware omstandigheden is dit het geval. Deze verwachting doet zich
vaker voor naarmate een groter deel van de vriendenkring is uitgetreden.
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positiever tegenover uittreding door de werknemer als deze gezondheidsklachten
ondervindt. Het maakt daarbij geen significant verschil of het hart- en vaatklachten,
klachten aan gewrichten of ledematen, of overige doorlopende gezondheidsklachten
betreft. Als de werknemer recentelijk overspannen is geweest heeft de partner een sterke
voorkeur voor uittreding door de werknemer. Verder is ook de gezondheidstoestand van
de partner zelf van belang. Naarmate die slechter is, stelt de partner meer prijs op de
vervroegde uittreding van de werknemer.
De normatieve context blijkt sterk verband te houden met de houding van de partner ten
aanzien van vervroegde uittreding door de werknemer. Partners staan positiever
tegenover vervroegde uittreding door de werknemer naarmate een groter gedeelte van
het sociale netwerk is uitgetreden. Tevens blijkt dat mannen negatiever staan ten opzichte
van doorwerken van hun partner dan vrouwen.
In de tweede kolom van tabel 2 (model 2 ) zijn ook evaluaties van huwelijkspartners over
de gevolgen van uittreding in de verklaring opgenomen. Uit de tabel blijkt dat naarmate
de partner meer problemen verwacht met geld en de besteding van gemeenschappelijke
tijd de houding ten aanzien van vervroegde uittreding negatiever is. Dit is niet het geval
voor problemen die de partner verwacht met de huishoudelijke taakverdeling. De
houding van de partner ten aanzien van vervroegde uittreding door de werknemer blijkt
zeer sterk samen te hangen met het door de partner verwachte positieve effect van
uittreding op de gezondheid van de werknemer. De verklaarde variantie van de modellen
neemt toe van 16% tot 39%. De invloed van de huidige gezondheidssituatie op de
houding van de partner verdwijnt, wanneer het verwachte gevolgen van stoppen met
werken op de gezondheid wordt opgenomen in het model, uitgezonderd het effect van
recente overspannenheid van de werknemer. Dit wijst erop dat vooral partners van
werknemers met gezondheidsklachtenpositieve effecten verwachten van uittreding op de
gezondheid van de werknemer. Verder neemt de invloed van het aantal gezamenlijke
hobby's op de houding van de partner af. Ook het effect van het sociale netwerk neemt
af, hetgeen er op wijst dat het aanvankelijk gevonden sterke effect deels een effect
weerspiegelt van verwachte gevolgen van uittreding. Een sociale omgeving met veel
uitgetredenen kan informatie bieden aan de werknemer en diens partner omtrent de
positieve en negatieve gevolgen van uittreding. Kennelijk zijn de negatieve gevolgen van
uittreding beperkt; partners met veel uitgetreden vrienden en familieleden verwachten
minder problemen en denken vaker dat de gezondheid van de werknemer gebaat is bij
uittreding.
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Conclusies en discussie
Eerder onderzoek laat zien dat de houding van huwelijkspartners ten aanzien van
uittreding uit het arbeidsproces een grote invloed heeft op het uittredingsgedrag van de
werknemers: werknemers die het idee hebben dat hun partner uittreding aanmoedigt, treden beduidend vaker uit dan werknemers die het idee hebben dat hun partner liever wil
dat tot 65 jaar wordt doorgewerkt (Hwalek et al., 1982; Henkens en Tazelaar, 1994,1997). i
In dit artikel is nader ineeeaan OV de houding van de huweliikç~artnerten aan7i~nvan
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gering is. Het Sociaal en Cultureel Planbureau benadrukt i
Ouderen (Timmermans, 1996) dat werkgevers, va
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intentieverklaringen de
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The decision to retire kom the labour force haa large consequencgs, net o d y

1 Het aplae~mekwaarvan m drt arhkel verslag wordt aedaan a uitaevoerd in het kader van het

4

commentaar op een eerdere versie van dit artikel
In 5 pioceiil van de gevallen was het inkomen van de partner onbekend In deze gevallen is het inkomen van de
partner geschat op basis van het door de werknemer opgegeven inkomen van anderen in het hwshouden
3 In het onderzoek was geen informatie beschikbaar over gemeenschappelijke tijdsbesteding aan huishoudelqk
werk en/of kmderop?

4.a

I

Kène Henkens is werkzaam bij het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI),
Postbus 11650,2502 AR Den Haae.
Tel. 070-3565235, fax 070-3647187, e-mail Henkens@Nidi.nl
Johan van Wilsern studeerde sociologie aan de Universiteit Utrecht en was als afstudeer-student bij dit onderzoek
betrokken. Hij is momenteel werkzaam hij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving
(NSCR), Wascenaarseweg 72,2300 AT Leiden.
Tel. 071-5278524, fax 071-5278537, e-mail Wilsem@Niscale.leidenuniv.nl
Red.): Werk

tesearch on
>fAging and

17.
ability and

al Psychology,
ntions,
488-496.
ions,

ies. Aging
fter
988), p. 273-

Loles of
Married

I

