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Stellingen behorende bij het proefschrift 
 

Working after retirement 
Determinants and consequences of bridge employment 

 
 
1. De veelgebruikte, internationale definitie van ‘bridge employment’ – als doorwerken na 

uittreden van een voltijdse carrièrebaan – past niet meer bij deze tijd. 
 
2. De opkomst van werken na pensioen is een erkenning van het arbeidspotentieel van 

oudere werknemers en gepensioneerden 
 
3. Het beeld van het ‘Zwitserleven’ van gepensioneerden die aldoor recreëren is aan 

vervanging toe. 
 
4. Bij de aanmoediging tot langer doorwerken moet rekening worden gehouden met de 

beperkte keuzemogelijkheden van bepaalde groepen ouderen om aan het werk te blijven. 
 

5. Het proces van pensionering wordt steeds meer het ‘dertigersdilemma’ of de ‘midlife 
crisis’ van de late levensfase. Wat ga ik doen na mijn pensioen? 
 

6. Verantwoordelijkheid voor het succes van beleid ten aanzien van doorstarten ligt voor een 
groot deel bij werkgevers die gepensioneerden toe zullen moeten laten tot hun 
organisaties. 
 

7. Beleid dat werken na pensioen aanmoedigt zal verdringing van andere groepen 
werknemers op de arbeidsmarkt tot gevolg hebben. 
 

8. De versobering van de pensioenopbouw zal de maatschappelijke druk doen toenemen om 
verplichte pensionering af te schaffen. 

9. Een directe koppeling van de AOW-leeftijd aan de ontwikkeling van de 
levensverwachting gaat voorbij aan het feit dat elk gewonnen levensjaar maar gedeeltelijk 
in goede gezondheid wordt doorgebracht. 
 

10. Het tegelijkertijd afronden van een proefschrift en kopen van een huis kan resulteren in 
een onrustig en gestrest gevoel, maar leidt uiteindelijk tot een bescheiden toename in 
zelfvertrouwen. 

 
11. Perfectionisme is een goede eigenschap zolang men zich realiseert dat perfectie een 

onbereikbaar doel is. 
 
 


