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Inleiding: De pensioengerechtigde leeftijd stijgt snel. We gaan nu al uit van de 67 jaar, 

maar elke 20-jarige die de berekening uitvoert bij de Sociale VerzekeringsBank komt tot 

de conclusie dat hij/zij tot 71,5 zal moeten werken voordat hij/zij met pensioen kan. Dit 

ervan uitgaande dat je voor die tijd niet kunt stoppen omdat je al voldoende gespaard 

hebt. Recent onderzoek heeft laten zien dat de lager opgeleide werknemers nu al langer 

door werken dan hoger opgeleide werknemers. De meest waarschijnlijke verklaring 

daarvoor is dat hoogopgeleide werknemers wel over de financiële middelen beschikken 

om eerder te kunnen stoppen. De Nederlandse Rubber- En Kunststof industrie maakt zich 

grote zorgen over de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers in haar branche. 

Arboplaats heeft daarom een onderzoek uitgevoerd naar de duurzame inzetbaarheid van 

medewerkers binnen deze branche.  

 

Methoden en technieken: Methoden en technieken Arboplaats heeft bij een veertigtal 

bedrijven, met in totaal meer dan 1000 medewerkers, een onderzoek uitgevoerd naar de 

duurzame inzetbaarheid van deze medewerkers. Hiervoor is een op de literatuur 

gebaseerde eigen vragenlijst ontwikkeld. Deze vragenlijst is door ongeveer 1000 

medewerkers ingevuld. Daarnaast zijn steeksproefgewijs interviews gehouden met 

medewerkers. De resultaten van dit onderzoek zijn gepresenteerd aan de deelnemende 

bedrijven.  

 

Resultaten: Resultaten Uit het onderzoek dat Arboplaats is uitgevoerd blijkt dat 

ongeveer een op de drie werknemers niet in staat is om het werk dat hij/zij uitvoert tot 

67 jaar te blijven verrichten. Dat blijkt uit de combinatie van fysieke en psychosociale 

factoren in het werk. Zorgelijk hierbij is dat deze cijfers niet heel veel beter zijn voor de 

jongere werknemers. Ook voor een groot deel van deze groep is doorwerken tot 67 een 

probleem. Laat staan doorwerken tot 72. Een uitgebreide analyse van de resultaten 

wordt gepresenteerd tijdens dit congres.  

 

Conclusie: Conclusie Voor circa één op de drie werknemers binnen de rubber- en 

kunststofindustrie blijkt het niet mogelijk te zijn om binnen het eigen werk door te 

werken tot 67 jaar. Binnen de bedrijven is een paradigmashift noodzakelijk. 

Bedrijven/werkgevers moeten het werk zo in gaan richten dat elke medewerker alle 

functies tot ‘70’ vol kan houden. We roepen bedrijven op hun werk zo in te richten dat 

alle werkzaamheden ‘ook door je vader op 70-jarige leeftijd uitgevoerd kunnen 

worden’.  Deze praktijkrichtlijn maakt het voor zowel werkgevers als werknemers helder 

waar het werk fysiek en/of psychosociaal te zwaar is om uit te voeren tot 70 jaar. Alleen 

door zo naar werk te gaan kijken kunnen medewerkers met plezier werken tot aan het 
pensioen.  


