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Nederlandsee Samenvatting 
(Summaryy in Dutch) 

Dynamischee modellen voor uittreding uit het arbeidsproces 
Eenn empirische analyse van vervroegde pensionering in Nederland 

Dee arbeidsmarktparticipatie van ouderen in Nederland is bijzonder laag. In 
19988 waren slechts 20 procent van alle mannen en 6 procent van alle vrouwen 
inn de leeftijdscategorie van 60 tot 64 jaar actief op de arbeidsmarkt. In de leef-
tijdscategoriee van 55 tot 59 jaar was dit gelijk aan 65 en 26 procent. Vergeleken met 
mensenn van middelbare leeftijd betekent dit een aanzienlijke daling. Vergeleken met 
hett gemiddelde van alle OESO landen is de arbeidsmarktparticipatie van ouderen 
inn Nederland zo'n 20 procent lager, zowel voor mannen als voor vrouwen. Naast die 
lagee arbeidsparticipatie neemt het aandeel van ouderen in de bevolking de komende 
decenniaa substantieel toe. Momenteel is 30 procent van de Nederlandse bevolking 
ouderr dan 50, maar dit stijgt naar 40 procent in 2020. Redenen voor deze snelle 
vergrijzingg zijn de gestegen levensverwachting en gedaalde geboortecijfers sinds de 
geboortegolff  van rond 1950. 

Eenn lage arbeidsparticipatie van ouderen in combinatie met een structurele ver-
grijzingg kan in de komende decennia tot twee belangrijke problemen leiden: de 
beschikbaarheidd van voldoende en voldoende gekwalificeerde arbeidkrachten, en de 
betaalbaarheidd van de sociale zekerheid. Vervroegde uittreding draagt bij aan span-
ningenn en tekorten op de arbeidsmarkt. In de afgelopen jaren is dit een belangrijk 
economischh en politiek aandachtspunt geworden als gevolg van de hoge economische 
groeii  en de daaruit volgende vraag naar arbeid. De betaalbaarheid van de sociale 
zekerheidd komt in het geding, wanneer het aantal werkenden dat premies betaalt 
daaltt ten opzichte van het aantal gepensioneerden dat uitkeringen ontvangt. Dit is 
voornamelijkk het geval bij een omslagstelsel. 

Inn 1992 leidde bezorgdheid over de lage arbeidsmarktparticipatie van ouderen 
inn combinatie met de vergrijzing van de bevolking tot een initiatief van de Ne-
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derlandsee Stichting voor Ouderenonderzoek (NESTOR) voor het oprichten van een 
onderzoeksprogramma.. Als onderdeel van dat programma probeert de voorliggende 
studiee inzicht te bieden in de determinanten van de arbeidsmarktparticipatie van 
ouderen.. Speciale aandacht wordt daarbij gegeven aan het uittredingsgedrag, de 
manierr waarop dat kan worden beïnvloed door beleidsmaatregelen en aan de effec-
tivitei tt van beleidsmaatregelen. 

Omm het individuele uittredingsgedrag te analyseren is uitgegaan van de arbeids-
aanbodbeslissingg van individuen. Geprobeerd is om vast te stellen waardoor uit-
tredingg wordt gemotiveerd (uitkeringen, pensioenen en vrije tijd), welke factoren 
arbeidsparticipatiee onaantrekkelijk maken (werkomstandigheden en gezondheid), 
welkee factoren de mogelijkheden tot uittreding beperken (toelatingseisen voor uit-
tredingsregelingen)) en welke factoren de mogelijkheden voor arbeidsmarktparticipa-
tiee beperken (arbeidsvraag en arbeidsongeschiktheid). Behalve het beslissingspro-
cess zelf is het van wezenlijk belang om de relatieve invloed van deze motieven en 
beperkingenn voor het uittredingsgedrag te onderzoeken, en hoe deze factoren kun-
nenn worden beïnvloed door beleid. 

Hoofdstukk 1 formuleert onderzoeksvragen ten aanzien van het uittredingsgedrag 
vann oudere Nederlandse werknemers. Uit een overzicht van de arbeidsmarktparti-
cipatiee in Nederland blijk t dat deze bijzonder laag is voor ouderen, vrouwen, laag 
opgeleidenn en allochtonen. Een analyse van historische ontwikkelingen laat een 
sterkee daling van de arbeidsmarktparticipatie onder oudere mannen zien, welke be-
gintt in de vroege jaren '60, en die samenvalt met de introductie van verschillende 
socialee zekerheidprogramma's en regelingen voor vervroegde pensionering. Dit sug-
gereertt dat arbeidsmarktparticipatie wordt bepaald door institutionele factoren die 
vervroegdee uittreding aanmoedigen. Een internationale vergelijking laat zien dat de 
arbeidsmarktparticipatiee van ouderen in Nederland uitzonderlijk laag is voor zowel 
mannenn als vrouwen. 

Voordatt de onderzoeksvragen kunnen worden beantwoord door middel van een 
empirischee analyse, worden er voorbereidingen getroffen in een drietal hoofdstukken. 
InIn hoofdstuk 2 wordt de internationale uittredingsliteratuur besproken en wordt een 
theoretischee structuur ontwikkeld voor de empirische analyse. Het literatuurover-
zichtt laat zien dat de modelmatige benadering van uittredingsgedrag is geëvolueerd 
vann statische gereduceerde vorm modellen tot structurele dynamische modellen die 
zowell  het individuele beslissingsproces, de structuur van uittredingsregelingen, tijds-
afhankelijkee voorkeuren als onzekerheid beschrijven. Naast de sleutelrol van indi-
viduelee inkomensprofielen, welke variëren met leeftijd, wordt de invloed van gezond-
heidd steeds belangrijker. Gegeven het belang van arbeidsongeschiktheidsregelingen 
voorr uittredingsbeslissingen en de keuze tussen verschillende uittredingsregelingen 
inn het algemeen, wordt geconcludeerd dat een structureel en dynamisch kader, 
waarinn deze elementen zijn opgenomen, noodzakelijk is voor het modelleren van 
uittredingg in Nederland. In de rest van hoofdstuk 2 wordt dit kader ontwikkeld, 
gebaseerdd op de economische theorie van het arbeidsaanbod, waarin individuen 
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kiezenn tussen consumptie en vrije tijd op verschillende momenten van hun leven. 
Hoofdstukk 3 inventariseert vervolgens de gegevens uit de CERRA enquête, welke 

wordenn gebruikt voor de empirische analyse. De CERRA enquête is een rijke gegevens-
bronn met voldoende informatie over arbeidsaanbod- en uittredingsbeslissingen van 
ouderenn om empirische antwoorden op de onderzoeksvragen uit hoofdstuk 1 mo-
gelijkk te maken. De belangrijkste tekortkoming is het ontbreken van gegevens over 
consumptie,, spaargelden en vermogen. Daarom wordt in de empirische analyse de 
consumptiee benaderd door het inkomen. De CERRA gegevens blijken representatief 
tee zijn voor de oudere Nederlandse bevolking als het gaat om arbeidsmarktstatus, 
hett opleidingsniveau en de sector waarin men werkzaam is of is geweest. Mannen 
zijnn oververtegenwoordigd, omdat de CERRA enquête is gericht op het hoofd van het 
huishouden.. Hoofdstuk 3 definieert uittreding als een volledig en definitief vertrek 
uitt de arbeidsmarkt. Uit een overzicht van de manier waarop ouderen naar werk 
zoekenn en de kans op herintreding voor werkende en uitgetreden ouderen, wordt 
geconcludeerdd dat het zoeken naar werk snel afneemt na het 50ste levensjaar, en 
datt het vinden van een baan erg moeilijk is voor zowel oudere werkenden als niet-
werkenden.. De veronderstelling van definitieve uittreding is daarom realistisch. 

Eenn van de meest voor de hand liggende invloedsfactoren voor de arbeidspar-
ticipatiee van ouderen is het inkomen. Hoofdstuk 4 presenteert een analyse van 
empirischee inkomensprofielen van oudere individuen onder verschillende persoon-
lijk ee en werkgerelateerde omstandigheden. Schattingen voor een loonvergelijking 
wordenn gebruikt om loonprofielen tussen het 40ste en 65ste levensjaar te bereke-
nen.. In latere hoofdstukken dienen deze loonprofielen als belangrijkste invoer voor 
dee berekening van potentiële uitkeringen en pensioenen in het geval van uittred-
ing.. De schattingsresultaten voor de loonvergelijking laten zien dat lonen hoger 
zijnn voor jongere cohorten, voor hogere opleidingsniveaus, langere arbeidsduren, 
hogeree functieniveaus en bij meer verantwoordelijkheid. Er worden ook aanwijzin-
genn gevonden voor een positief verband tussen het potentiële looninkomen en de 
arbeidsparticipatie.. Mensen die werken hebben gemiddeld een hogere verdienca-
paciteitt dan mensen die niet werken. Inkomensprofielen naar leefijd voor verschil-
lendee uittredingsroutes laten sterke prikkels zien voor uittreding, vooral op het 
momentt dat mensen in aanmerking komen voor vervroegde pensionering. Gemid-
deldee uitkeringspercentages van tussen de 60 en 95 procent laten de royaliteit van de 
Nederlandsee sociale zekerheid en het particuliere pensioensysteem zien. Dit biedt 
eenn voorlopige verklaring voor de populariteit van vervroegde uittreding en de lage 
arbeidsparticipatiee van ouderen in Nederland. 

Dee empirische analyse van het uittredingsgedrag begint in hoofdstuk 5, waarin 
dee nadruk wordt gelegd op motieven en keuzebeperkingen. Speciale aandacht wordt 
gegevenn aan de invloed van werkgevers op de uittredingsbeslissing van individuele 
werknemers.. Uit een analyse van ontslagkansen, waarbij zowel gegevens van be-
drijvenn alleen als in combinatie met gekoppelde gegevens van werknemers worden 
gebruikt,, wordt geconcludeerd dat slechts enkele factoren een significante invloed 
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hebben.. Dit zijn het loonniveau, de individuele gezondheidsituatie en de toegang 
tott (pensioen)uitkeringen. Het grootste gedeelte van de ontslagkans blijf t onver-
klaard.. De koppeling van bedrijfsgegevens aan individuele gegevens leidt overigens 
tott een forse reductie van het aantal waarnemingen dat beschikbaar is voor de ana-
lyse.. Daarom wordt bij de ontwikkeling van het dynamisch programmeringsmodel 
voorr uittreding de gegevens uit de CERRA bedrijvenenquête buiten beschouwing 
gelaten.. Het uittredingsmodel modelleert de individuele en simultane keuze van 
dee uittredingsleeftijd en uittredingsroute, gebaseerd op de eenmalig waargenomen 
arbeidsmarktstatuss van werkenden na verloop van een jaar, en omvat de structuur 
vann het sociale zekerheidstelsel, van particuliere pensioenregelingen, van toelatings-
eisenn voor vervroegde pensionering, en van individuele ontslagkansen. De dynamiek 
inn het model maakt het mogelijk om de invloed te modelleren van toekomstige 
keuzebeperkingenn die het gevolg zijn van huidige beslissingen. 

Dee schattingsresultaten in hoofdstuk 5 laten zien dat het looninkomen, de voor-
keurr voor vrije tijd, gezondheid en toelatingseisen voor uittredingsregelingen de 
belangrijkstee determinanten zijn van uittredingsbeslissingen. De hoge waardering 
vann vrije tijd houdt in dat werknemers vanaf een vroege leeftijd willen uittreden, 
maarr dit wordt uitgesteld totdat het netto looninkomen kan worden vervangen door 
eenn evenredig inkomensniveau via een vervroegde uittredingsregeling. De beschik-
baarheidd van deze uitkeringen wordt echter beperkt door pensioengerechtigheids-
eisen,, welke essentieel blijken in het modelleren van uittredingsgedrag. De optimale 
uittredingsbeslissingg wordt beïnvloed door omstandigheden die de relatieve waarder-
ingg van inkomen en vrije tijd veranderen, of die het verrichten van arbeid onmo-
gelijkk maken. Voorbeelden zijn een plotselinge verslechtering van de gezondheid of 
ontslag.. Als de beschikbaarheid van vervroegde pensioenen wordt beperkt, worden 
arbeidsongeschiktheidsregelingenn gebruikt als suboptimale oplossing. De analyse-
resultatenn laten zien dat de meeste mensen met gezondheidsproblemen uittreden 
viaa vervroegde pensionering en arbeidsongeschiktheidsregelingen. Werkloosheid-
sregelingenn dienen slechts als noodoplossing. 

Hoofdstukk 5 bewijst dat het mogelijk is om een dynamisch programmeringsmodel 
voorr uittredingsbeslissingen te schatten op basis van een relatief beperkte hoeveel-
heidd informatie. De volledige structuur van uittredingsregelingen en toelatings-
eisenn kan worden geïntegreerd in een dynamisch kader op basis van slechts één 
waargenomenn keuzemoment per individu. Het dynamische model verklaart uit-
tredingsbeslissingenn bovendien beter dan een statisch model, waarin werknemers 
alleenn naar huidige omstandigheden kijken. De rol van gezondheid in de analyse van 
hoofdstukk 5 kan echter problematisch zijn en wel om drie redenen. Ten eerste kan 
dee gezondheidsvariabele de daarmee gecorreleerde effecten van werkomstandigheden 
vertegenwoordigen.. Het kan ook een benadering vormen voor toelatingseisen van 
arbeidsongeschiktheidsregelingenn die niet in het model kunnen worden opgenomen. 
Enn ten derde kan de gerapporteerde gezondheid afhankelijk zijn van de arbeids-
marktstatuss van respondenten. Dit kan leiden tot een overschatting van het effect 
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vann gezondheid op uittredingsbeslissingen. 
Omm die redenen presenteert hoofdstuk 6 een aparte analyse van uittreding in 

relatiee met gezondheid. Eerst wordt een overzicht gegeven van de literatuur over 
gezondheidd en uittreding. Deze laat een verschuiving zien van aandacht voor het 
relatievee belang van gezondheid ten opzichte van het inkomen naar aandacht voor 
dee juiste meting van de gezondheidsituatie. Het blijk t dat er nog altijd geen ide-
alee manier bestaat voor het meten van de invloed van gezondheid op uittredings-
beslissingen.. Informatie uit de CERRA enquête wordt beoordeeld op haar bruik-
baarheidd voor de empirische analyse. Met behulp van individuele waarden van de 
Hopkinss Symptoms Checklist (HSCL), die individuele lichamelijke en geestelijke 
gezondheidsymptomenn inventariseert, wordt een model voor de gezondheidsdyna-
miekk over leeftijd gepresenteerd en geschat. De schattingsresultaten laten zien dat 
dee gezondheidsituatie verslechtert met een stijgende leeftijd en inderdaad wordt 
beïnvloedd door de individuele arbeidsmarktstatus. Niet werken is optimaal, maar 
eenmaall  aan het werk is het voor de gezondheid beter om aan het werk te blij -
ven.. Gezondheid wordt voornamelijk verklaard door niet-waargenomen individu-
specifiekee factoren, en door opleiding, geslacht, geboortecohort, arbeidsmarktstatus 
enn leeftijd. 

Hett gezondheidsmodel wordt gebruikt om individuele gezondheidsprofielen te 
berekenenn voor verschillende leeftijden en arbeidsmarktsituaties. Deze gezondheids-
profielenn worden opgenomen in het dynamische programmeringsmodel voor indi-
viduelee uittredingsbeslissingen van hoofdstuk 6. Het model lijk t sterk op dat in 
hoofdstukk 5, behalve dat het nu alle jaarlijkse uittredingsbeslissingen tussen de 40 en 
644 jaar modelleert. De resultaten zijn desondanks ongeveer hetzelfde. De belangrijk-
stee invloedsfactoren van individuele uittredingsbeslissingen zijn potentiële inkomens 
diee verschillen tussen uittredingsroutes, de waardering van vrije tijd, die afhankelijk 
iss van persoonlijke en werkgerelateerde karakteristieken, en gezondheid. Wederom 
wordtt aangetoond dat arbeidsongeschiktheidsregelingen voornamelijk worden benut 
bijbij  afwezigheid van toegang tot vervroegde uittredingsregelingen en omdat arbeids-
ongeschiktheidsuitkeringenn hoger zijn dan werkloosheidsuitkeringen. Werknemers 
willenn zo vroeg mogelijk uittreden, maar bij voorkeur via vervroegde pensioner-
ing.. Alleen specifieke omstandigheden kunnen werknemers doen besluiten om via 
arbeidsongeschiktheids-- of werkloosheidsregelingen uit te treden. De ontslagkans 
stijgtt aanzienlijk met leeftijd, maar daalt met een groeiende arbeidservaring. Ook 
all  is het corrigeren voor ontslag essentieel voor het verkrijgen van zuivere schatters 
voorr arbeidsaanbod- en uittredingsgedrag, toch speelt het aantal ontslagen slechts 
eenn bescheiden rol in de waargenomen uittreding. 

Dee invloed van gezondheid op uittreding is sterk en significant. Als de gezond-
heidd verslechtert groeit de voorkeur voor uittreding. Mensen in slechte gezondheid 
prefererenn onmiddellijke uittreding boven een hoger inkomen. Het dynamische uit-
tredingsmodell  met geschatte en bij benadering objectieve gezondheidsprofielen is 
hett beste in staat om veranderingen in het arbeidsaanbod en uittredingsbeslissingen 
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tee verklaren. Een uittredingsmodel met een werkgerelateerde gezondheidsmaat, 
zoalss gebruikt in hoofdstuk 5, blijkt echter een redelijke benadering te zijn en resul-
teertt bovendien in een betere reproductie van de waargenomen uittredingsbeslissin-
gen. . 

Omm inzicht te geven in de effectiviteit van beleidsmaatregelen, welke de ar-
beidsparticipatiee van ouderen zouden kunnen verhogen, laat hoofdstuk 7 een aan-
tall  beleidssimulaties zien, gebruik makend van het uittredingsmodel uit hoofdstuk 
6.. Allereerst wordt een situatie gesimuleerd waarin de toegang tot arbeidsonge-
schiktheidsregelingenn drastisch is beperkt, afhankelijk van individuele gezondheids-
waarden.. De resultaten laten zien dat deze beperking de instroom in arbeidsonge-
schiktheidsregelingenn significant verkleint, maar dat de arbeidsparticipatie nauwe-
lijk ss toeneemt. Werknemers treden nog steeds vroeg uit en komen terecht in werk-
loosheidsregelingen.. Vervolgens wordt de vervanging van vervroegde uittredingsre-
gelingenn (VUT) door flexibele pensioneringsregelingen (FPU) gesimuleerd. FPU be-
gintt op een lager percentage van het laatstverdiende inkomen bij vroege uittreding 
enn stijgt naar een hoger percentage bij latere uittreding. De vervanging kan leiden 
tott hogere participatiegraden, maar de beschikbaarheid van FPU uitkeringen op een 
lageree leeftijd (vanaf 55 jaar) kan ook leiden tot een lagere arbeidsmarktparticipatie. 
InIn het laatste geval wordt vervroegde uittreding (ofwel vrije tijd) hoger gewaardeerd 
dann de reductie van het inkomen. Een derde simulatie wordt uitgevoerd voor 'de-
motie',, waarin gelijktijdig de lonen worden verlaagd en de arbeidsomstandigheden 
voorr oudere werknemers verbeterd. Door de lagere arbeidskosten zullen werkgevers 
minderr oudere werknemers ontslaan en de verbeterde arbeidsomstandigheden mo-
tiverenn oudere werknemers om langer door te werken. Simulatie laat zien dat de 
arbeidsparticipatiee daardoor slechts licht stijgt. 

Dee resultaten van de empirische analyse en van de simulaties bevatten een aantal 
belangrijkee lessen voor een beleid dat gericht is op het vergroten van de arbeidsmark-
tparticipatiee van ouderen. Allereerst moet het versoepelen van toelatingseisen voor 
uittredingsregelingenn worden vermeden. Een verlaging van pensioenuitkeringen 
moett bij voorkeur worden toegepast bij regelingen voor vervroegde uittreding. Dit 
verhoogtt wel de instroom in arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidsregelingen. 
Beleidd dat de ontslagkans en de gezondheid beïnvloed wordt belangrijker naarmate 
dee arbeidsparticipatie toeneemt. Omdat werknemers met een lage productiviteit 
hett eerst worden ontslagen, zouden maatregelen gericht moeten worden op een ver-
hogingg van de arbeidsproductiviteit van oudere werknemers, hetgeen kan worden 
bereiktt door scholing en bedrijfsopleidingen. Maatregelen die de gezondheid van 
werknemerss verbeteren hebben nauwelijks effect. Beleid kan wel gericht worden op 
werkomstandighedenn die de motivatie voor arbeidsparticipatie beïnvloeden. Simu-
latiess laten echter zien dat hiervan geen grote effecten kunnen worden verwacht. 
Tenslottee toont de empirische analyse dat de meeste werknemers zo vroeg mogelijk 
mett pensioen willen, los van inkomen, gezondheid, werkomstandigheden of andere 
persoonlijkee karakteristieken. Daarom lijk t een beleid gericht op het veranderen van 
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dee houding van zowel werknemers als werkgevers ten aanzien van vervroegde uit-
tredingg een noodzakelijke maatregel om de arbeidsmarktparticipatie van ouderen te 
ondersteunen.. Maatregelen blijven echter ineffectief zolang er royale en gemakkelijk 
tee gebruiken regelingen bestaan voor vervroegde uittreding. 

Dezee studie heeft een aantal gedetailleerde inzichten en verklaringen opgeleverd 
voorr het uittredingsgedrag van ouderen in Nederland. Vanzelfsprekend biedt het nog 
geenn allesomvattende oplossing voor het probleem van de lage arbeidsparticipatie 
vann ouderen. Het resultaat kan bovendien worden gerelativeerd door het belichten 
vann een aantal cruciale veronderstellingen. Op de eerste plaats is het theoretische 
kaderr voor de keuze tussen consumptie en vrije tijd empirisch toegepast door het 
modellerenn van de keuze tussen arbeidsgerelateerd inkomen en vrije tijd. De ana-
lysee negeert daarmee de rol van spaargedrag en vermogen. Dit kan gedeeltelijk 
dee hoge waardering van vrije tijd en de voorkeur voor vervroegde uittreding bij 
lageree uitkeringsniveaus verklaren. Ten tweede is de volledige analyse van dynami-
schee uittredingsbeslissingen tussen 40 en 65 jaar gebaseerd op waarnemingen van 
individuenn op slechts twee momenten in de tijd. Hoewel gebruik is gemaakt van 
retrospectievee informatie, kan deze modellering leiden tot een overschatting van de 
elasticiteitenn van het uittredingsgedrag. Ten derde reduceren de veronderstellin-
genn ten aanzien van de waarde van verklarende variabelen op niet-waargenomen 
momentenn zowel de geschatte waarde van gedragsparameters (door meetfouten) als 
hunn significantie (door een kleinere variatie). Tenslotte zijn alle elasticiteiten die 
resulterenn uit de schattingsresultaten slechts geldig voor kleine veranderingen in 
dee bijbehorende verklarende variabelen. (Beleids)simulaties van structurele veran-
deringenn moeten daarom met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Dit geldt 
inn het bijzonder voor de vervanging van vervroegde pensioneringsregelingen (VUT) 
doorr flexibele pensioneringsregelingen (FPU). De waardering van VUT uitkeringen 
iss gebaseerd op een royaal uitkeringspercentage van 70 tot 85 procent, terwijl FPU 
uitkeringenn variëren tussen 25 tot 80 procent van het laatstverdiende inkomen. 

Eenn aantal aspecten ontbreekt in de analyse, welke van belang kunnen zijn 
voorr het begrijpen van het uittredingsgedrag. Een van de belangrijkste is de 
roll  van spaargedrag en vermogen in arbeidsaanbodbeslissingen door de tijd heen. 
Aangezienn ouderen bereid zijn een flink deel van hun looninkomen in te ruilen 
voorr vervroegde uittreding, kan worden vermoed dat ze vermogen hebben om op 
terugg te vallen. Verder onderzoek hierover is gewenst. Een ander onderwerp dat 
inn deze studie buiten beschouwing is gelaten, is die van geleidelijke uittreding of 
deeltijdpensionering.. De huidige analyse kan geen antwoord geven op de vraag of 
deeltijdpensioneringg een oplossing is voor de lage arbeidsparticipatie van ouderen. 
Hett meenemen van deeltijdpensionering zou de analyse ingewikkelder maken, maar 
iss wel mogelijk in het dynamische programmeringskader. En tenslotte is de rol 
vann arbeidsongeschiktheidsregelingen in Nederland evident maar nog niet volledig 
duidelijk.. Aspecten als toetredingseisen en reactivering of herintreding worden in 
dezee studie buiten beschouwing gelaten. Vergeleken met andere landen is de Ne-
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derlandsee arbeidsparticipatie van ouderen onder meer zo laag vanwege het grote 
aantall  arbeidsongeschikten. Dat vraagt om een uitbreiding van dit onderzoek in 
diee richting. 
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