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Werk verdelen, eerder stoppen met werken 

Er zijn te weinig jongeren om de pensioenen op te brengen. Er komt een 
grote hoos van ouderen aan. Mensen moeten daarom langer doorwerken. Al 

geruime tijd is duidelijk dat dit een onzinverhaal is. Toch is het een 
belangrijk uitgangspunt in het Pensioenakkoord.  

  
Op onze conferentie van mei 2019 trok de inleider Harry Verbon al de conclusie dat er 
financieel geen enkel probleem is in de toekomst. Dat geldt zowel voor de 

toekomstige financiering van de AOW als ook voor het aanvullende pensioen. Toch is 
in het pensioenakkoord de afspraak gemaakt dat de AOW-leeftijd, na tijdelijk 

bevroren te zijn geweest, weer verder gaat stijgen. Dat is geen goede keuze, zeker 
niet nu de Coronacrisis ons met de neus op de feiten drukt. 
 

Werk verdelen 
Bij elke economische en sociale crisis die aan de Coronacrisis vooraf ging, werd een 

vorm van herverdeling van het werk toegepast om belangrijke sociale problemen op 
te lossen. Denk aan de sociale plannen, de Vut, de OBU en het prepensioen. Dat 

waren riante regelingen om eerder te kunnen stoppen met werken. De herbezetting 
was niet altijd een succes, maar de gedachte er achter was duidelijk. De statistieken 
voor het werkzame leven laten zien dat de gemiddelde loopbaan niet langer is dan 35 

jaar. Langer doorwerken door ouderen betekent alleen maar een verdere verdringing 
van de jongeren van de arbeidsmarkt. De meeste mensen hebben voor het 

pensioenakkoord gestemd, omdat ze het niet zagen zitten om nog langer door te 
werken. Door de Coronacrisis is ook duidelijk geworden wat zwaar werk is. De zwaarte 
van het werk wordt vooral bepaald door de druk die erop komt te staan. Korter 

werken is daarom ook een oplossing voor de werkdruk die Corona met zich mee 
bracht.  

 
Intergenerationele Solidariteit 
Inzet van het Pensioenakkoord en de uitwerking is solidariteit tussen de generaties. 

Corona heeft aangetoond hoe slecht het in de samenleving gesteld is met vaste banen 
voor jongeren en hoe jongeren en flexkrachten als eerste hun inkomen kwijt raken. 

Veel jongeren moeten een flexbaantje erbij nemen als aanvulling op hun studielening. 
De samenleving heeft grote behoefte aan de inzet van jonge mensen die de 
veranderingen, die nodig zijn, op zich nemen. Jongeren moeten om een toekomst op 

te bouwen sociale zekerheid krijgen, zoals een gegarandeerd loon, huisvesting en 
geen torenhoge schulden. Ouderen zullen als ze eerder stoppen met werken heus niet 

massaal achter de geraniums gaan zitten. Met de AOW en een redelijk aanvullend 
pensioen, zullen de meesten zich gaan inzetten voor een betere samenleving.  
 

Conclusie 
Het AOW-akkoord van juni 2019 is door Corona achterhaald. De uitwerking ervan 

heeft geen nieuwe perspectieven geboden en dreigt met pech en gelukgeneraties. We 
adviseren het Ledenparlement om op grond hiervan de uitwerking niet te accepteren 
en de onderhandelaars aan te zetten, de onderhandelingen te heropenen. 


