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Werkgever worstelt met oudere werknemer
Ze zijn vaak beter dan jongere werknemers, maar ook
duur. Dat stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
vast in een rapport over de arbeidsmarkt. De intenties van
werkgevers zijn goed, de praktijk is weerbarstig.

PEET VOGELS

In het vandaag verschenen SCP-
rapport Arbeidsmarkt in kaart
worden de moderne arbeids-
verhoudingen onder de loep

genomen. De moderne werknemer
moet van alle markten thuis zijn,
zelfstandig kunnen werken, goed
communiceren en gezond het pen-
sioen halen. Oftewel, duurzaam in-
zetbaar zijn. Voor werkgevers is het
zelfs topprioriteit dat hun personeel
duurzaam inzetbaar is. Op papier al-
thans.

Duurzame inzetbaarheid is het
thema op de arbeidsmarkt consta-
teert het SCP. Het betreft een onder-
zoek onder werkgevers naar het per-
soneelsbeleid en duurzame inzet-
baarheid.

Lang draaide de kwestie van duur-
zame inzetbaarheid vooral om ou-
dere werknemers. Die moesten im-
mers gezond hun pensioen halen.
Nu is er ook meer oog voor de jonge-
re werknemers. Want die moeten
nog lang mee.

,,Werkgevers voelen zich verant-
woordelijk voor duurzame inzet-
baarheid’’, zegt Patricia van Echtelt,
onderzoeker bij het SCP. Zo vindt 70

tot 80 procent van de werkgevers
het belangrijk dat het personeel vol-
doende geschoold is en hebben vier
op de tien werkgevers speciaal oude-
renbeleid om iedereen gezond het
pensioen te laten halen. Ook is het
belangrijk dat werknemers zorg en
arbeid kunnen combineren, vinden
de werkgevers.

,,Het beleid om dat mogelijk te
maken, komt niet altijd van de
grond’’, constateert Van Echtelt.
,,Neem de mogelijkheid om arbeid
en zorg te combineren. Telewerken
is dan handig. Het spaart reistijd en
mensen kunnen thuis zorg verle-
nen. Maar slechts bij 45 procent van
de bedrijven en organisaties is tele-
werken mogelijk.’’

Zelf de begin- en eindtijd bepalen
van je werk is ook handig als je zorg-
taken hebt. Fijn om eerst de kinde-
ren naar de crèche te kunnen bren-
gen bijvoorbeeld. ,,Het is maar bij
een op de vijf organisaties moge-
lijk’’, zegt Van Echtelt. Ook parttime
werken is lang niet voor iedereen
mogelijk.

Hetzelfde gebeurt bij het aanne-
men van mensen met een gezond-
heidsbeperking, concludeert het
SCP. Ook daar vinden werkgevers

het een morele plicht om die men-
sen aan het werk te helpen. Maar in
de praktijk zien de meeste werkge-
vers toch vooral bezwaren waardoor
het bij hun bedrijf niet mogelijk is.

Vier op de tien werkgevers heb-
ben een speciaal ouderenbeleid om-
dat ze het belangrijk vinden. In de
praktijk komt dat beleid er vooral op
neer dat ouderen minder belast wor-
den. Kortere werkweken en meer
vrije dagen zijn de belangrijkste
maatregelen om ouderen te ontzien.
Binnen grotere organisaties kan een
werknemer ook nog vaak een min-
der belastende baan krijgen.

Zes op de tien werkgevers vinden
het prima dat er langer doorgewerkt
moet worden. Ze zijn ook zeer tevre-
den over hun oudere werknemers.
87 procent vindt ouderen net zo
goed of zelfs beter functioneren dan
jongere werknemers. Maar, keerzij-
de van de medaille, ze vinden ze wel
te duur. Een kwart van de werkge-
vers vindt ouderen minder produc-
tief en vindt dat ze meer verdienen
dan ze op grond van hun prestaties
zouden moeten krijgen. Dat speelt
vooral in de sectoren industrie,
bouw, handel en horeca. Daar speelt
mee dat het vaak fysiek werk is.

Oudere werknemers lijken het
slachtoffer te worden van hun eigen
succes. Nu ze met meer zijn, vinden
werkgevers het minder vanzelfspre-
kend ze te ontzien. Kortere werkwe-
ken of extra vakantiedagen voor ou-
deren worden daarom in rap tempo
afgeschaft. Ook demotie, een andere
baan met lager salaris, wordt vaker
toegepast. Inmiddels is demotie bij
9 procent van de bedrijven en orga-
nisaties gebruikt.

Jongeren hebben de meest actu-
ele kennis en dat is belangrijk in de-

ze tijd. Zo’n 57 procent van de werk-
gevers zegt dat benodigde kennis en
vaardigheden snel veranderen in
deze tijd. Een op de vijf werkgevers
vindt dat het personeel daar niet
voor is toegerust. Scholing is daar-
om een belangrijk onderwerp. Tus-
sen de 70 en 80 procent van de werk-
gevers zorgt voor scholing. Tenmin-
ste, ze willen dat de werknemers
hun kennis bijspijkeren. Een kwart
van de werkgevers wil het liefst dat
dat in de eigen vrije tijd gebeurt.

Werkgevers zien zelf de hoge
werkdruk beheersen als het grootste
probleem de komende jaren. Zeker
nu het goed gaat en er meer werk
komt. Want nieuw personeel vinden
en bestaand personeel vasthouden
zal nog een flinke kluif worden, den-
ken ze.

Extraatjes als meer
vrije dagen voor
ouderen worden
rap afgebouwd
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55-plussers moeten langer doorwerken en krijgen steeds minder
ontziemaatregelen, zoals extra vrije dagen, geen onregelmatige
diensten, minder ploegendiensten, een ander taken-
pakket of vrijstelling van overwerk.
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Blijven ontwikkelen in werk ook voor ouderen belangrijk. FOTO SHUTTERSTOCK

Aanvragen verlof

Zowel het gebruik van kortdurend

zorgverlof als van ouderschaps-

verlof neemt toe.
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Het aandeel werkgevers dat

gebruikmaakt van tijdelijke

contracten is verdubbeld.
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Sinds 2004 steeg het

aandeel organisaties met

telewerkers sterk.
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