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Samenvatting 
 
Het kabinet Rutte wil door het Vitaliteitspakket tot 2020 de bruto arbeidsparticipatie verhogen naar 
80% door onder meer de gelijke kansen op arbeidsdeelname te bevorderen. Dat moet bereikt 
worden in samenwerking met de sociale partners.  

De Politieke Partij 50PLUS zet vraagtekens bij deze doelstelling en de gelijke kansen op de 
arbeidsmarkt en heeft door het Wetenschappelijk Bureau 50PLUS een studie laten uitvoeren naar 
de arbeidsmarkt en de positie van ouderen op de arbeidsmarkt. 

De conclusies in het rapport naar aanleiding van deze studie zijn onder meer: 
 

 De werkloosheidscijfers zijn veel te rooskleurig, vanwege het grote aantal ZZP-ers zonder 

werk, dat nergens in de cijfers is terug te vinden. 

 Er is sprake van een tweedeling op de arbeidsmarkt voor ouderen, ouderen die aan het 

werk zijn en oudere werkzoekenden. De werkenden zitten een comfortabele positie,vooral 

door de geldende ontslagbescherming. Daartegenover staan de oudere werkzoekenden, 

met een zeer lage kans op werk. 

 Geheel tegen de gemaakte afspraken in de Beleidsagenda 2020 geven 

werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties en de overheid uitsluitend prioriteit aan 

het aan werk houden van oudere werknemers. Zij hebben geen aandacht voor het weer in 

het arbeidsproces opnemen van oudere werkzoekenden.  

 Noch het kabinet Rutte, noch de sociale partners houden zich aan de afspraken van  de 

“Beleidsagenda 2020” ten aanzien van de oudere werkzoekende. 

 Gemaakte afspraken op centraal niveau hebben geen dwingend karakter en verzanden in 

intenties.  

 Door onterechte vooroordelen bij praktisch alle werkgevers komen oudere werkzoekenden 

nauwelijks aan de bak. 

 Er is momenteel sprake van een economische en maatschappelijke kapitaalsvernietiging 

door het ontstaan van een verloren generatie van oudere werkzoekenden. 

 

 

De aanbevelingen van het rapport zijn: 

De stakeholders, met allen een eigen rol, op dit terrein zijn: de oudere werknemers, de overheid, 
de sociale partners en de individuele werkgevers. Het doel is om gelijkwaardige kansen te creëren 
voor werknemers en werkzoekenden, ongeacht leeftijd. 
 

 De oudere werknemer heeft een eigen verantwoordelijk op het gebied van permanente 
educatie. Het UWV kan hierin een rol spelen. De oudere werknemers moeten zich meer 
organiseren, via politieke partijen, media en maatschappelijke organisaties als het gaat 
om beïnvloeding van de maatschappij. Ouderenbonden moeten de belangen van oudere 
werkzoekenden beter behartigen. In de VS is de ouderenbond AARP een belangrijk 
machtsblok en vervult ook een rol als intermediair op de arbeidsmarkt. De wet 
leeftijdsdiscriminatie voldoet niet. Er moet meer ruchtbaarheid worden gegeven aan 
gevallen van leeftijdsdiscriminatie. 
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 De overheid moet meer inzetten op economische groei en met als gevolg een 
banengroei, die, net als in de VS, maandelijks gemeten moet worden. Het 
vitaliteitspakket om ouderen aan het werk te houden en te krijgen, dient te worden 
uitgebreid. Dat kan o.a. door een zgn. mobiliteitsbonus vanaf 50 jaar, een no-riskpolis bij 
loonschade voor de werkgever bij werknemers vanaf 50 jaar en een convenant waarin 
wordt afgesproken dat het personeelsbestand een betere afspiegeling van de 
beroepsbevolking moet zijn. Door een langdurige en intensieve PR-campagne moet de 
overheid de maatschappij dwingen om vooroordelen ten aanzien van oudere werknemers 
om te zetten in het besef van voordelen, die deze groep te bieden heeft. 

 

 De sociale partners hebben de taak om een convenant met een dwingend karakter af te 
sluiten met betrekking tot het creëren en vasthouden van een open, transparante en beter 
weerspiegelde arbeidsmarkt, ook qua leeftijd. Bovendien dienen zij actief te participeren in 
de PR-campagne, zoals hierboven beschreven bij de overheid. Maatregelen die de 
oudere werknemers ontzien (extra vakantiedagen, overwerk, nachtdiensten) moeten, 
daar waar dat fysiek ook mogelijk is, worden afgebouwd om een transparante en 
competitieve arbeidsmarkt te bewerkstelligen. Dit geldt ook voor de scheefgroei in 
ontslagvergoedingen. 
 

 De individuele werkgever zou zich terdege moeten afvragen welke voordelen er 
daadwerkelijk te behalen zijn bij het in dienst nemen van oudere werknemers. Gesteund 
door de overheids PR-campagne kan hij nauwelijks tot een andere conclusie komen dan 
dat het aantrekkelijk is om ouderen in dienst te nemen of te houden. 
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1.  Inleiding 

 
 
Het kabinet Rutte heeft tijdens de behandeling van de begroting 2012 zijn beleid ten aanzien van  
de arbeidsparticipatie geformuleerd. Doel van het kabinet is het verbeteren van de 
concurrentiekracht van de Nederlandse economie, het verhogen van het scholingsniveau van de 
beroepsbevolking en het bevorderen van gelijke kansen op arbeidsdeelname.  
 
Het kabinet wil dit bereiken door het aandeel van de beroepsbevolking op de totale bevolking 
verder te laten groeien. Hierbij geldt als doelstelling 80% bruto arbeidsparticipatie in de 
leeftijdsgroep 20 tot 65, te realiseren in 2020. Via wet en regelgeving, ondersteuning van 
gemeenten, aansturing van uitvoeringsinstanties en overleg met sociale partners moet dit bereikt 
worden.  
 
 
De politieke partij 50PLUS zet niet alleen vraagtekens bij de haalbaarheid van het door de Minister 
geformuleerde doelstelling van 80%, maar zeker ook bij gelijke kansen op de arbeidsmarkt, gezien 
de reacties van haar leden. Het wetenschappelijk bureau 50PLUS heeft daarom een studie laten 
uitvoeren naar de arbeidsmarkt en de positie van ouderen daarop.  
 
Aangezien 50PLUS zich vooral richt op mensen vanaf 50 jaar is de positie van mensen op de 
arbeidsmarkt vanaf 50 jaar bestudeerd. Het overgrote deel van beschikbare gegevens betreft 
echter data waarbij leeftijdsindelingen worden gehanteerd vanaf 45 jaar. Daarom wordt in het 
rapport gewerkt met de leeftijdscategorie boven 45 jaar en daar waar mogelijk is dit verfijnd  
naar 50 jaar.   
 
Om een goed beeld te kunnen geven van de ontwikkelingen is gewerkt met de jaren 2000, 2005 
en 2010. Voor de actualiteit is ook het jaar 2011 meegenomen. Aangezien de studie grotendeels in 
december 2011 is uitgevoerd, zijn de meeste gegevens van 2011 meegenomen tot en met het 3e 
kwartaal van 2011, dus tot en met september 2011. Daar waar mogelijk is met recentere 
gegevens gewerkt. 
 
In dit rapport komt aan de orde: 
 

●  de arbeidsmarkt vanaf 2000 tot 2011 als geheel, waarbij ook het opleidingsniveau 
    is betrokken 
●  de arbeidsmarkt voor ouderen 
●  een terugblik op de historie van de totstandkoming van het Pensioenakkoord, dat  
    als basis dient voor het kabinetsbeleid 
●  het kabinetsbeleid richting 2020  
●  CAO-onderhandelingen 2012  

 
In het laatste hoofdstuk worden de conclusies gepresenteerd en worden concrete aanbevelingen 
gedaan ter verbetering van de arbeidsmarkt voor ouderen.  
 
 
 
Ing. Anco J. C. Goldhoorn MTL, directeur Level45 
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2. Arbeidsmarkt 2000 – 2011, de feiten in kaart  
 
Om inzicht te krijgen in de huidige situatie op de arbeidsmarkt en de ontwikkelingen daarbinnen 
wordt in dit onderdeel ingegaan op de cijfermatige achtergronden van de arbeidsmarkt.  
 
2.1. Bevolking en beroepsbevolking  
Nederland kent eind 2011 ruim 16,7 miljoen inwoners. Het CBS (Centraal Bureau voor de 
Statistiek) baseert dit aantal op het aantal personen dat is opgenomen in de Gemeentelijke 
Basisadministratie (GBA). Nederland heeft eind 2011 een beroepsbevolking van ruim 7,8 miljoen 
mensen in de leeftijd 15 tot 65 jaar. Personen onder 15 jaar en personen vanaf 65 jaar worden 
niet tot de beroepsbevolking gerekend. Het CBS verstaat onder beroepsbevolking alle personen 
(15 tot 65 jaar), die: 
 

 ● tenminste 12 uur per week werken of 

 ● werk hebben aanvaard waardoor ze tenminste twaalf uur gaan werken of 

 ● verklaren tenminste twaalf uur per week te willen werken, daarvoor beschikbaar zijn en 

    activiteiten ontplooien om werk voor tenminste twaalf uur per week te vinden.  

 

In onderstaande tabel wordt de ontwikkeling van de bevolking en de beroepsbevolking 
weergegeven. 
 
 
Bevolking, en beroepsbevolking per leeftijdscategorie 2000 - 2011 
 
(aantallen X1000) 

   leeftijds 2000   2005   2010   2011   

categorie bevolking beroeps bevolking beroeps bevolking beroeps bevolking beroeps 

                  

15 - 25 1873 884 1937 855 2006 856 2011 917 

25 - 35 2449 2069 2138 1829 1976 1738 1981 1719 

35 - 45 2530 2023 2606 2158 2423 2094 2354 2005 

45 - 55 2287 1661 2310 1799 2458 2024 2481 2052 

55 - 65 1590 551 1950 814 2154 1105 2161 1164 

Totaal 10729 7187 10940 7455 11017 7817 10987 7856 

bron: CBS Statline december 2011 

       

In de periode 2000 tot 2011 is zowel de bevolking als de beroepsbevolking in de leeftijd tussen 15 
en 65 gegroeid. De beroepsbevolking in de leeftijdscategorie 45 – 65 is sinds 2000 heel sterk 
gegroeid (> 50%). In de categorie 25 – 45 is sprake van een afname.    
 
2.2. Bruto arbeidsparticipatie 
De mate waarin mensen in beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt (de beroepsbevolking) wordt 
“bruto arbeidsparticipatie” genoemd. De bruto arbeidsparticipatie wordt uitgedrukt in procenten en 
wordt berekend door de beroepsbevolking te delen door de totale bevolking. De bruto 
arbeidsparticipatie uitgedrukt in procenten is altijd lager dan 100%, doordat een deel van de 
bevolking niet beschikbaar is voor arbeid of niet in staat is te werken.  
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De ontwikkeling van de bruto arbeidsparticipatie wordt in onderstaande tabel weergegeven. 
 
 

Bruto arbeidsparticipatie in % per leeftijdscategorie 2000 -2011 
 leeftijds           

categorie   2000 2005 2010 2011 

16 - 25   47,2 44,1 42,7 45,6 

25 - 35   84,5 85,5 88,0 86,8 

35 - 45   80,0 82,8 86,4 85,2 

45 - 55   72,6 77,9 82,3 82,7 

55 - 65   34,7 41,7 51,3 53,9 

            

Totaal   67,0 68,1 71,0 71,5 

bron: CBS Statline december 2011 
    

De bruto arbeidsparticipatie is vanaf 2000 tot 2011 toegenomen met 4,5 procentpunten tot 71,5 
procent. In absolute aantallen komt dit overeen met afgerond 670.000 personen (2005: 7.2 
miljoen en in 2011 7,9 miljoen, zie de tabel op de vorige pagina). De toename komt voor een 
groot deel voor rekening van de groep 55 – 65 jaar. Reden hiervoor is onder andere de afschaffing 
van de VUT in 2006 en andere maatregelen die het moeilijker of minder aantrekkelijk maken om 
voor het bereiken van de AOW-leeftijd te stoppen met werken. Ook de groep 45 – 55 laat een 
toename zien van de bruto arbeidsparticipatie, hier ook zowel procentueel als nominaal.  
 
De bruto arbeidsparticipatie is in de leeftijdscategorie 55 – 65 in vergelijking met de categorieën  
25 – 55 nog laag. Dit komt door nog geldende (pre-)pensioenregelingen en het relatief grote 
aantal mensen in deze categorie, dat niet beschikbaar is voor de arbeidsmarkt. De bruto 
arbeidsparticipatie neemt vanaf 2000 tot 2011 hier wel sterk toe. 
Opvallend is dat de bruto arbeidsparticipatie in 2011 in de leeftijdscategorieën 25 – 35 en  
35 – 45 beide afneemt met 1,2 procentpunten. Mogelijk is dit een gevolg van de gewijzigde kosten 
voor kinderopvang.   
 
Bruto arbeidsparticipatie wil niet zeggen dat iedereen aan het werk is. In de volgende tabel wordt 
de bruto arbeidsparticipatie en werkloosheid per opleidingsniveau in procenten vermeld.  
In deze tabel staan drie opleidingsniveaus vermeld: hoog, middelbaar en laag.  
 
Deze indeling wordt door het CBS als volgt gedefinieerd op basis van de hoogst genoten opleiding: 
 

● laag:    omvat basisonderwijs het laagste niveau van beroepsonderwijs, VMBO/Mavo en de  

              eerste 3 jaren van Havo en VWO.  

 

● middelbaar:   bovenbouw Havo en VWO, MBO, niveau 2, 3 en 4. 

 

● hoog:    HBO en Universitaire opleidingen en oudere en beroepsopleidingen, die daarmee 

              vergelijkbaar zijn. 
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Bruto arbeidsparticipatie en werkloosheid in procenten per opleidingsniveau per leeftijdscategorie 
 
 

 
 
De gegevens uit de tabel laten zien dat hoe hoger opgeleid, hoe hoger de bruto arbeidsparticipatie  
en hoe lager het werkloosheidspercentage is. De lagere bruto arbeidsparticipatie in de categorie  
55-65 geldt voor alle opleidingsniveaus.  
 
2.3 Werkloosheid en WW-uitkeringen 
 
Het aantal werkzoekenden is niet gelijk aan het aantal WW-uitkeringen. Allereerst worden door het 
CBS personen, die werk zoeken maar voor minder dan 12 uur per week, op grond van de door 
haar gehanteerde definitie, niet tot de werklozen gerekend. Het UWV doet dat wel. Daarnaast zijn 
er personen die geen recht (meer) hebben op een WW-uitkering. Dat zijn nieuwkomers op de 
arbeidsmarkt zoals (her)intreders of personen waarvan de maximum duur van de WW is bereikt. 
Medio september 2011 bedroeg het aantal WW-uitkeringen 261.000 terwijl het CBS 422.000 
werklozen vermeldde. Een groot deel van het verschil wordt verklaard door mensen die in de WWB 
zitten en werkzoekend zijn en geen recht op een WW-uitkering hebben.  
De minimumgrens van 12 uur per week, die het CBS hanteert, betekent dat het door het CBS 
gehanteerde cijfer naar boven moet worden bijgesteld. Het aantal werkzoekenden is in de praktijk 
dus nog hoger dan officieel vermeld.   
 
 
 
 
 
 

  
15 -25 

 
25 - 35 

 
35 - 45 

 
45 - 55 

 
55 - 65 

 

  
bruto werkloos bruto werkloos bruto werkloos bruto werkloos bruto werkloos 

Laag  
opgeleid 

          2000 

 

35,8 9,0 71,9 5,9 67,4 5,3 56,9 4,6 24,3 2,5 

2005 

 

32,6 17,0 73,6 11,1 72,7 8,8 64,8 6,5 30,2 6,1 

2010 

 

30,0 16,1 74,9 10,7 74,3 7,4 70,6 6,1 38,4 5,6 

2011 

 

33,6 13,4 74,2 8,9 71,9 7,6 71,3 5,2 40,9 5,0 

            Middelbaar  
opgeleid 

          2000 

 
57,4 4,5 85,7 2,8 82,6 3,1 80,1 2,9 39,7 3,1 

2005 

 

54,4 9,8 85,8 5,5 83,4 5,7 81,0 5,3 45,4 6,1 

2010 

 

52,5 9,3 87,6 4,6 87,3 4,1 83,9 4,5 54,1 5,0 

2011 

 

53,9 8,6 86,8 5,1 86,3 4,1 84,5 4,8 57,5 4,8 

            Hoog  

opgeleid 
          2000 

 
79,5 8,5 93,9 2,4 90,3 2,4 87,4 2,5 52,3 3,5 

2005 
 

69,3 9,1 92,6 3,9 91,0 4,0 88,9 4,0 57,9 4,3 

2010 
 

67,1 8,4 93,8 3,4 93,2 3,4 91,8 3,3 66,8 4,2 

2011 
 

65,5 8,7 92,6 4,3 92,9 3,2 91,6 3,4 68,8 4,2 
 

Bron: CBS Staline december 2011 
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In onderstaande grafiek worden de verschillen over de jaren 2000 tot 2011 weergegeven. 
 
Aantal werkzoekenden en aantal met WW-uitkering ( X 1000), CBS Statline, december 2011 

 

          

Het aantal werkzoekenden is altijd groter dan het aantal WW-uitkeringen. Het aantal WW-
uitkeringen is daarom geen maat voor het aantal werklozen.  
 
 
In- en uitstroom uit de WW. 
De WW dient als overbrugging om inkomensverlies tussen twee banen (deels) op te vangen. Zodra 
men uit loondienst ontslagen wordt, kan een werknemer instromen in de WW. Uitstromen kan op 
2 manieren: 
● naar werk 

● anders dan naar werk. 

 
De uitstroom naar werk spreekt voor zich. In de volgende grafiek wordt de uitstroom uit de WW, 
“anders dan werk” weergegeven. De uitstroom anders dan naar werk wordt door het CBS 
omschreven als het uitstromen uit de WW door: 
●  het bereiken van de maximum duur van de WW  

●  het bereiken van de 65 jarige leeftijd 

●  overlijden.  

 
Daarnaast betreft het ook personen die voorheen een uitkering ontvingen in het kader van 
arbeidsongeschiktheid of vrijwillig verzekerden, maar ook personen van wie de reden van 
beëindiging onbekend is, zoals het zich niet houden aan regels, detentie, niet beschikbaar voor 
werk, instroom in Ziektewet etc.   
Het CBS geeft aan dat het vooral om beëindiging vanwege het bereiken van de maximale WW-
duur gaat. Dit betekent dat een groot deel van de personen die WW ontvangen terugvalt naar de 
bijstand of, indien men daar niet voor in aanmerking komt, terugvalt naar niets. Dan spreekt men 
over zogeheten NUG-ers oftewel Niet Uitkerings Gerechtigden.  
Harde cijfers over uitstroom “anders dan werk” zijn helaas niet beschikbaar, doordat deze niet 
systematisch worden bijgehouden.   
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Uitstroom WW per leeftijdsklasse 2000 - 2010, “anders dan werk” in % van de totale uitstroom. 
 

 

 
                                                              bron: CBS Statline december 2011 

 
Uit de grafiek blijkt dat in de leeftijdscategorie 15 – 25 de uitstroom “anders dan werk” sterk stijgt, 
door vooral het (opnieuw) aanvangen van een opleiding. In de categorie 55 – 65 ligt de uitstroom 
“anders dan werk” boven de 60%, maar het is de enige categorie waar “anders dan werk” sinds 
2000 substantieel is afgenomen.  
 
WW en Uitkeringsduur. 
 

In 2006 is de maximale WW-duur drastisch ingeperkt van 5 jaar naar maximaal 38 maanden. 
Hierbij wordt gekeken naar het arbeidsverleden. Om in aanmerking te komen voor WW gelden er 
de volgende eisen:  
  
● Wekeneis: 

Een werknemer moet in de 36 weken voorafgaand aan de eerste werkloosheidsdag, 
minimaal 26 weken in loondienst gewerkt hebben. Met deze 26 weken heeft de werknemer 
recht op tenminste 3 maanden WW.  
 

● Jareneis:  
Indien een werknemer in 4 van de 5 kalenderjaren tenminste 52 dagen per jaar in 
loondienst gewerkt dan wordt aan de jareneis voldaan. De duur van de WW-uitkering is 
dan in maanden even lang als het arbeidsverleden. Hierbij wordt teruggekeken tot het jaar 
1998. Indien de werknemer geboren is in 1979 of daarvoor en vanaf 1998 gewerkt heeft, 
wordt het ook aantal jaren vanaf diens 18-jarige leeftijd meegerekend. Dat wordt fictief 
arbeidsverleden genoemd.  
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In onderstaande grafiek wordt de uitkeringsduur in 2010 per leeftijdscategorie weergegeven. 
 

 
 

Duidelijk is dat naarmate de leeftijd stijgt ook de uitkeringsduur stijgt.  
 
2.4. Flexibiliteit op de arbeidsmarkt 
Jarenlang is gehamerd op het flexibeler worden van de arbeidsmarkt. In Nederland is het 
fenomeen flexibele arbeid algemeen bekend, door ZZP-ers, tijdelijke contracten en werk via 
uitzendbureaus.   
 
2.4.1.  ZZP-ers, een bijzondere categorie 
ZZP-ers vormen een belangrijke groep ondernemers binnen de Nederlandse economie. ZZP-ers 
zijn personen, die zelfstandig ondernemende activiteiten uitvoeren, zonder personeel en zonder 
een medeondernemer en als voornaamste product hun eigen arbeid aanbieden. Zij zijn 
voornamelijk actief in consultancy, zorgdiensten, bouw, ICT, etc. Het opleidingsniveau van de 
ZZP-ers ligt hoger dan gemiddeld.  
 

Aantal ZZP-ers per leeftijdscategorie 2000 tot 2011  
 
 

Aantallen X 1000 
 

  leeftijd 15 tot 25 25 tot 35 35 tot 45 45 tot 55  55 tot 64 totaal 

       2000 13 85 131 141 75 445 

       2005 18 93 184 161 115 571 

       2010 28 110 208 214 145 705 

       2011 27 119 205 224 157 732 

       

       Toename 108 % 40 % 56 % 59 % 109 % 64 % 

vanaf 2000 
      Bron: CBS Statline, december 2011 
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De groei van het aantal ZZP-ers in de leeftijdscategorie 55 – 64 neemt in de periode 2000 tot 2011 
het sterkst toe. In 2011 is het aantal ZZP-ers gelijk aan 9,3% van de totale beroepsbevolking. 
Tussen 2000 en 2011 is het aantal ZZP-ers met 64% gegroeid. Met deze toename is een grote 
bijdrage geleverd aan het flexibiliseren van de arbeidsmarkt.  
 
Positie ZZP-er 
In het rapport “Zelfbewust een Zelfstandige Positie” van EIM, november 2011, wordt 
geconstateerd dat bijna 1 op de 3 ZZP-ers aangeeft dat men vanuit een positie als werkloze geen 
andere mogelijkheden zag dan het ZZP-schap. In hetzelfde rapport wordt aangegeven dat 12% 
van de ZZP-ers graag weer in loondienst zou willen werken.  
 
Het televisieprogramma Nieuwsuur heeft op 26 november 2011 een deel van haar uitzending 
gewijd aan de positie van ZZP-ers. In die uitzending werd aangetoond dat de positie veel minder 
rooskleurig is dan werd aangenomen. Ter illustratie daarvan is hieronder informatie aangehaald, 
afkomstig van de website van Nieuwsuur (www.nieuwsuur.nl). Deze informatie laat niets aan 
duidelijkheid te wensen over. 
 

“Nederland heeft, ondanks de crisis, een van de laagste werkloosheidscijfers van de EU”.   

Schijn 

Maar dat is een beetje schijn. Want een groot deel van de economische pijn wordt opgevangen 
door de zelfstandigen zonder personeel, de zogeheten zzp-ers. Er zijn er 750.000 in Nederland. En 
zij voelen de crisis wel degelijk. Ferdinand Grapperhaus, hoogleraar arbeidsrecht en kroonlid bij de 
Sociaal-Economische Raad (SER), waarschuwt voor verborgen werkloosheid onder zelfstandigen 
zonder personeel (zzp'ers). De inkomsten van zelfstandigen lopen hard terug en veel van hen 
verdienen minder dan een minimuminkomen, aldus Grapperhaus. 

Onder minimum 

Uit nieuw onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken – uitgevoerd door 
onderzoeksbureau EIM - blijkt dat 33 procent van de zzp'ers een omzet heeft die lager ligt dan 
25.000 euro. 47 procent van de zelfstandigen kan niet terugvallen op een alternatief 
gezinsinkomen. De SER berekende eerder dat 60 procent van de zelfstandigen na aftrek een 
bedrag onder een minimuminkomen overhoudt. 

Grapperhaus: "We houden ons zelf voor de gek. Dit is natuurlijk verborgen werkloosheid. Er zit 
een groep bij die zzp'ers die gewoon weer een dienstverband wil. Dat is een groot aantal extra 
werklozen." Van de zelfstandigen zegt twaalf procent eigenlijk liever een vaste baan te willen. 

400.000 

Onderzoeksbureau EIM gaat uit van 400.000 zzp'ers. Grapperhaus: "Twaalf procent, dan praat je 
al gauw over 50.000 mensen die je moet optellen bij de werklozen. Dan gaan de 
werkloosheidscijfers met 9 procent (van 5,4%, AG) omhoog."   

Schulden 

Joke de Kock, voorzitter van de vereniging voor schuldhulpverlening (NVVK), zegt een grote 
toename te zien in het aantal zelfstandige ondernemers dat zich meldt met schuldenproblematiek. 
De Kock: "Ter vergelijking: enkele jaren geleden zagen we er één of twee per maand in de regio 
Tilburg. Nu zijn het er tientallen per maand die zich bij onze kantoren melden."  
Ook blijken zelfstandige ondernemers slecht verzekerd. Maar 20 procent van de zzp'ers heeft een 
verzekering tegen inkomstenderving door ziekte. En slechts 38 procent is verzekerd tegen 
arbeidsongeschiktheid. 

http://www.nieuwsuur.nl/
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ZZP,  een vorm van verborgen werkloosheid? 
De uitspraken van de heer Grapperhaus, dat de SER heeft vastgesteld dat 60% van de ZZP-ers 
een bedrag overhoudt dat lager is dan het minimumloon, zijn geheel in lijn met de strekking van 
een artikel in “Het Financieele Dagblad” van 17 december 2011. Hierin wordt gesteld dat de helft 
van de ZZP-ers werkloos op de bank zit, doordat zij geen opdrachten hebben.  
Indien deze 50% juist is, is er sprake van een verborgen werkloosheid van 350.000 personen. Zou 
dit aantal bij het aantal werkzoekenden van 420.000 worden bijgeteld, dan neemt het percentage 
toe van 5,4% naar 9,9%.  
Hoewel hierover geen zekerheid is te krijgen, geeft dit in ieder geval wel aan dat de groep ZZP-ers  
het werkloosheidscijfer sterk vertekent, waardoor dit voor de buitenwereld veel gunstiger lijkt dan 
het in werkelijkheid is.   
 
2.4.2.  Aantal werknemers met een flexibel arbeidscontract 
Naast ZZP-ers zijn er veel meer mensen die op flexibele basis werken. Het FNV komt op basis van 
cijfers van het CBS en UWV uit op een flexibele schil van 33,5%, waarbij het FNV ook 
arbeidscontracten korter dan 12 maanden, oproepcontracten en werk voor uitzendbureaus 
meetelt. Deze flexschil groeit volgens de FNV sterk. In 2010 was één op de drie werkende mensen 
flexwerker. In totaal gaat het om een groep van ruim 2,5 miljoen mensen, aldus de FNV. 
Vergelijkbare gegevens worden door het CNV gehanteerd.  
 
2.4.3.  Roep om nog flexibeler arbeidsmarkt 
Minister Kamp heeft 11 januari 2012 De Tweede Kamer een brief gestuurd, waarin hij plannen 
presenteert ter verruiming van de mogelijkheden om met tijdelijke arbeidscontracten te werken. 
Werkgevers mogen dan vaker en langduriger werknemers tijdelijke contracten aanbieden.  
De minister motiveert dit met het argument dat werkgevers dan vaker bereid zijn extra scholing 
aan werknemers aan te bieden. In diverse media geven deskundigen aan niet achter deze 
redenering te staan. In onder andere het FD van 12 januari 2012 geven deskundigen juist aan dat 
de loyaliteit van werknemers hierdoor zal afnemen, waardoor de productiviteit uiteindelijk onder 
druk zal komen te staan. Ook voorzien zij minder innovatie.   
De werkgevers hebben laten weten zich te kunnen vinden in de plannen tot verruiming van het 
gebruik van tijdelijke contracten. 
 
Conclusies 
 
In de periode 2000 – 2011 is in de leeftijdscategorie 15 – 65 is zowel de bevolking als de bruto 
arbeidsparticipatie (aandeel beroepsbevolking op de totale bevolking) gegroeid. De toename van 
de bruto arbeidsparticipatie is in de groep 55 – 65 jaar het grootst (> 50%), maar is nog altijd 
relatief laag, wat voor alle opleidingsniveaus geldt. 
Hoe hoger opgeleid, hoe hoger de bruto arbeidsparticipatie en hoe lager de werkloosheid.  
Het aantal werkzoekenden is altijd groter dan het aantal WW-uitkeringen, omdat niet alle 
werkzoekenden een WW-uitkering hebben. Naarmate een werkzoekende ouder is blijft deze langer 
in de WW. Van de oudere werkzoekenden valt een groot deel bij beëindiging van de WW terug 
naar de bijstand of naar niets (NUG-ers). 
De arbeidsmarkt is bijzonder flexibel door ZZP-ers, tijdelijke contracten en werk via 
uitzendbureaus. Toch blijft er vraag naar een flexibeler arbeidsmarkt. Door onderbezetting bij ZZP-
ers is er sprake van verborgen werkloosheid, waardoor de werkloosheidscijfers gunstiger lijken dan 
zij werkelijk zijn.  
Voor de oudere werkzoekende geldt  ……… 
 

  een flexibele arbeidsmarkt is geen garantie voor werk 
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3. Arbeidsmarkt voor oudere werknemers 

In een aantal rapporten en in diverse publicaties in kranten en andere media wordt aangegeven 
dat de markt voor oudere werknemers niet goed functioneert. Hierbij moet onderscheid gemaakt 
worden tussen de vraagkant (werkgevers) en aanbodkant (werknemers). 
 
3.1 Vraagkant (werkgevers)  
Al geruime tijd blijft de vraag naar oudere werknemers achter bij het aanbod, waardoor de 
arbeidsmarkt voor ouderen matig functioneert. Dit wordt ook aangegeven in het rapport van het 
Centraal Planbureau (CPB) “Rethinking Retirement” van april 2009. Daarin stelt het CPB het 
volgende over het functioneren van de arbeidsmarkt voor oudere werknemers: 
 

 
Ondanks de stijgende participatiegraad functioneert de Nederlandse arbeidsmarkt voor ouderen 
matig. Bedrijven zijn terughoudend bij het aannemen van werknemers boven de 55 jaar. De lonen 
van veel werknemers stijgen met de duur van hun dienstverband, en door de strenge 
ontslagbescherming blijven oudere werknemers in een soort ‘gouden kooi’ gevangen. In 
vergelijking met andere landen is de gemiddelde duur van het dienstverband in Nederland hoog, 
en de baan-naar-baan mobiliteit laag. Eigenlijk kan er nauwelijks worden gesproken van een 
‘arbeidsmarkt’ voor ouderen, aangezien zeer weinig transacties plaatsvinden bij het gegeven 
niveau van de lonen. 
 

  
 
“Oudere werknemers door de lens van de werkgever”, NIDI 2007. 
Het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) heeft in 2007 het rapport “Oudere 
werknemers door de lens van de werkgever” uitgebracht.  
Het NIDI heeft dit onderzoek in samenwerking met de Universiteit van Utrecht in opdracht van het 
Ministerie van Economische Zaken uitgevoerd. Het NIDI heeft daarbij vooral gekeken naar de 
vraagzijde van de kant van de werkgevers.  
Uit het rapport komt naar voren dat ruim driekwart van de werkgevers de vergrijzing met als 
gevolg daarvan een krapper wordende arbeidsmarkt als een probleem zien. Doorwerken tot 65 
jaar en het werven van oudere werknemers worden daarbij door het overgrote deel echter niet als 
een oplossing gezien.  
 
Als belangrijkste barrière constateert het NIDI de opvattingen van werkgevers dat bij een 
stijgende leeftijd de kosten van de werknemers toenemen en dat deze kostenstijging geen gelijke 
tred houdt met de productiviteitstijging. Daarnaast zien werkgevers een verminderde flexibiliteit, 
mentale en fysieke belastbaarheid en vaardigheden met nieuwe technologieën als een probleem. 
Daarbij werken zogeheten “ontziemaatregelen” juist averechts. Ontziemaatregelen verhogen 
namelijk de loonkosten, (extra vrije dagen, verbod op overwerk, verbod op nachtdiensten etc.) en 
dat was nu juist het grootste bezwaar.  
Het NIDI constateert daarnaast, dat de mogelijkheden om kennis over te laten dragen door 
ouderen onvoldoende worden onderkend als kans en daardoor onvoldoende worden benut. 
Het NIDI concludeert dat door de hoge loonkosten en grote mate van ontslagbescherming de 
mobiliteit bij oudere werknemers laag is. Vooral de oudere werklozen zijn volgens het NIDI hiervan 
de dupe.  
 
In het NIDI rapport komt duidelijk naar voren dat in Nederland, na België, het meest naar leeftijd 
wordt gekeken bij het in dienst nemen van mensen. Ondanks de wetgeving tegen 
leeftijdsdiscriminatie is er wel degelijk sprake van het maken van onderscheid op basis van leeftijd.    
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De conclusie van het CBP en NIDI is correct dat er nauwelijks gesproken kan worden van een 
goed functionerende arbeidsmarkt voor ouderen. Deze instituten geven daarbij aan dat er sprake 
is van een echte tweedeling op deze arbeidsmarkt.  
Aan de ene kant zijn er werkenden, die in een beschermde en voordelige positie zitten, vooral op 
basis van hun salaris en als gevolg van de geldende ontslagbescherming. Terecht wordt hierbij 
gewezen op het “gouden kooigevoel”.  
Aan de andere kant zijn er de werkzoekenden, die nauwelijks aan werk komen, doordat 
werkgevers deze categorie werkzoekenden in hoge mate passeert bij het invullen van functies.  
 
3.1.1. Vooroordelen?  
Verscheidene bronnen wijzen op barrières om oudere werknemers in dienst te nemen. 
Samengevat komen deze neer op: 
 ● te duur 
 ● te vaak ziek 
 ● niet flexibel genoeg 
 ● niet voldoende met de tijd / met technologische ontwikkelingen meegegaan  
 
Te duur 
De opvatting bij werkgevers dat ouderen te duur zijn in vergelijking met de productiviteit komt niet 
overeen met een rapport van het EIM uit 2009, zoals onderstaande tabel laat zien.  
 
 
Arbeidsproductiviteit, bruto loon en verhouding tussen beide grootheden;  
1999-2008 Arbeidsproductiviteit per leeftijdscohort in euro’s.  
  

Jaar 
 

Arbeidsproductiviteit in euro’s  

   15-25     25-45     45-55  
 

    55-60  
 

   60-65  
 
 

1999 21.255 41.862 58.707 59.521 56.474 

2002 24.064 47.995 65.302 65.450 62.707 

2005 26.456 54.536 75.777 73.442 69.749 

2008 28.983 59.105 83.791 80.905 76.098 

Brutoloon per leeftijdscohort  
in euro’s 

     

1999 17.188 33.608 43.083 46.195 46.566 

2002 19.983 39.389 48.744 52.057 54.213 

2005 21.570 43.093 53.679 55.733 58.093 

2008 23.726 47.499 59.333 61.524 64.128 

Verhouding arbeids-
productiviteit en brutoloon 

     

1999 1,24 1,25 1,36 1,29 1,21 

2002 1,2 1,22 1,34 1,26 1,16 

2005 1,23 1,27 1,41 1,32 1,20 

2008 1,22 1,24 1,41 1,32 1,19 
Bron EIM, 2009 
 

Voor alle leeftijdscategorieën geldt dat de arbeidsproductiviteit de loonkosten overstijgt.  
De hoogste verhouding tussen arbeidsproductiviteit en loonkosten is terug te vinden in  
categorieën 45 – 55 en 55 – 60 jaar.  
Dit weerlegt de opvatting dat oudere werknemers qua loonkosten in vergelijking met de 
productiviteit te duur zouden zijn.  
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Stijging lonen in cao’s 
In de meeste cao’s worden werknemers ingedeeld in functiegroepen en daaraan gekoppeld 
loonschalen. Bij het stijgen van de leeftijd of werkjaren bij dezelfde werkgever krijgt de werknemer 
er jaarlijks een periodiek bij. Aan de loonschalen zit een maximum. Dit maximum salaris wordt 
alleen verhoogd bij algemene loonsverhogingen. Loonschalen zijn functie-gerelateerd en niet 
gekoppeld aan leeftijd. Het enige verschilpunt tussen oudere en jongere werknemers, zijn de 
ontziemaatregelen voor ouderen, die zeker kostenverhogend werken.  
Medewerkers die promotie maken, komen in een hogere loonschaal, waaraan ook weer 
periodieken gekoppeld zijn.  
 
Te vaak ziek 
Bij veel werkgevers overheerst de opvatting dat ouderen te veel dagen door ziekte verzuimen, 
waardoor de loonkosten voor ouderen hoger zijn dan bij jongere werknemers. TNO heeft op basis 
van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) in het rapport “Vinger aan de pols van 
werkend Nederland” van mei 2011 gesteld:  
 

De daling van het ziekteverzuim van de afgelopen jaren is ten einde gekomen. In 2010 was het 
ziekteverzuimpercentage onder Nederlandse werknemers 4,2%. In 2009 was dit nog 4,0%. 
Een relatief groot deel van het verzuim is toe te schrijven aan de groep werknemers van 45 jaar 
en ouder; 39% van de werknemers valt in deze leeftijdscategorie, maar 46% van alle 
verzuimdagen wordt door deze groep werknemers veroorzaakt. Dit komt niet doordat werknemers 
van 45 jaar en ouder iets vaker verzuimen (1,0 keer per jaar, ten opzichte van 1,1 keer per jaar bij 
werknemers onder de 45), maar wel doordat ze langer verzuimen.  
Oudere werknemers verzuimen jaarlijks gemiddeld 3 dagen meer dan jongere werknemers, 
namelijk 9,4 dagen ten opzichte van 6,4 dagen. 
Doordat oudere werknemers relatief veel dagen verzuimen door bewegingsapparaatklachten en 
hart- en vaatziekten, is het aandeel dagen dat zij door griep verzuimen kleiner dan bij jongere 
werknemers. Bij werknemers onder de 45 jaar wordt iets meer dan 14 van de 100 verzuimdagen 
veroorzaakt door griep of verkoudheid. Bij werknemers boven de 45 jaar is dit 8 van de 100. 
Verzuim wegens zwangerschap komt, logischerwijs, vrijwel uitsluitend voor bij werknemers onder 
de 45 jaar. Vermoeidheid, concentratieproblemen en hoofdpijn ten slotte, leiden bij jongeren 
relatief vaker tot verzuim dan bij ouderen. 
In absolute zin geldt dat ouderen bij elke verzuimoorzaak meer dagen verzuimen dan jongeren 
(behalve bij zwangerschap). 

 
Het imago dat ouderen vaker ziek zijn klopt dus maar ten dele. Het is correcter te spreken over 
minder vaak ziek, maar dan wel iets langer.  
 
Niet flexibel genoeg 
Een veel gehoorde klacht van werkgeverszijde is (zie o.a. het NIDI-rapport “Oudere werknemers 
door de lens van de werkgever”, 2007) dat oudere werknemers niet flexibel genoeg zijn qua 
werktijden, overuren, beloning en veranderingen in de bedrijven. 
In het rapport van het SCP, Aanbod van Arbeid, 2009 uit november 2010, staat op pagina 96 de 
tabel “Contractuele flexibiliteit, baankenmerken en werktijden van werkenden in loondienst in 
2008, naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau (in procenten)”. Uit deze tabel blijkt de 
vermeende inflexibiliteit helemaal niet. Er bestaat nagenoeg geen verschil tussen de ouderen (50 – 
64) en jongeren ( 25 - 49). De tabel uit hetzelfde rapport op pag.99 geeft aan dat ouderen even 
flexibel ingezet willen en kunnen worden als jongere werknemers.        
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Niet voldoende met de tijd / met technologische ontwikkelingen meegegaan  
Het beeld bestaat dat ouderen niet met de tijd meegaan en dat er weinig aan opleidingen wordt 
gedaan. Ook hier is sprake van een vooroordeel, zoals blijkt ten aanzien van het PC-gebruik en het 
volgen van opleidingen. 
 
PC-gebruik. 
Cijfers van het CBS Statline, september 2011 geven aan dat in 94% van alle huishoudens 
tenminste een PC aanwezig is en dat hetzelfde percentage toegang heeft tot internet. Bovendien 
geeft het CBS aan dat internet gebruik zowel thuis als op het werk gebruikelijk is. PC gebruik is 
hiermee van alle leeftijden.  
 
Opleidingen. 
Het artikel op de website www.mejudice.nl van Matteo Picchio en Jan van Ours (hoogleraar 
Arbeidsmarkteconomie aan de Universiteit van Tilburg), “Oudere werknemer door bedrijfsopleiding 
minder snel werkloos”, Me Judice, 30 september 2011, geeft een genuanceerder beeld over de 
deelname van oudere werknemers aan bedrijfsopleidingen. Daarin wordt gesteld dat naarmate het 
bedrijf groter is er meer aan opleidingen wordt gedaan. Van de werknemers vanaf 55 jaar volgt 
24% een opleiding tegenover 38% in de leeftijd tussen 25 en 55 jaar. In het artikel worden 
gegevens gebruikt uit 2005, waarbij tevens wordt aangegeven dat het beeld niet gewijzigd is.  
 
 
Op 7 januari 2012 kwam het ANP met een persbericht met als inhoud dat studeren door 
50plussers in populariteit toeneemt.  
 

 

ANP | 07 januari 2012, 07:35 

 
STUDEREN POPULAIR ONDER 50plussers 
Steeds meer 50plussers pakken een studie op. Zowel oudere hoog- als 
laagopgeleiden laten zich omscholen. Dat blijkt uit een rondgang van de GPD 
langs de vereniging van universiteiten VSNU en de HBO- en de MBO-raad. 

Daaruit blijkt dat de helft van de 13.895 mbo’ers van 50 jaar of ouder in dit schooljaar aan 
zijn of haar opleiding is begonnen. Het aantal inschrijvingen is drie keer zo hoog als in 
oktober 2005, toen 4.619 50plussers aan een mbo-opleiding begonnen. 
Ook de universiteiten zien steeds vaker ouderen aanschuiven in de collegebanken.  
In 2010 begonnen 2131 50plussers aan een wetenschappelijke studie, ruim 300 meer dan 
tien jaar geleden. Ook HBO-studies zijn in trek. Bleef het aantal leerlingen van 45 jaar en 
ouder steken rond 10.500, daarna nam dat aantal met ruim 10 procent toe tot 11.703. 

 

 
Het algemene beeld dat ouderen niet met hun tijd meegaan wordt met deze cijfers zeker niet met 
valide argumenten onderbouwd. Eerder is sprake van een tegenovergestelde trend. 
 
3.2. Aanbodkant (werknemers) 
Diverse onderzoeken geven aan dat oudere werkzoekenden willen deelnemen aan het 
arbeidsproces. 
 
CNV-enquête 2010  
CNV Vakmensen heeft in 2010 een beperkte enquête onder zijn werkloze leden gehouden. Van de 
respondenten gaf de overgrote meerderheid aan dat leeftijd een rol speelt bij het niet vinden van 
een baan, ondanks de bereidheid om tegen een lager salaris te werken en een flexibele opstelling 
ten aanzien van reisafstand en werktijden.   
 

http://www.mejudice.nl/
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“G(Oud) ! Kansen creëren voor werkloze ouderen”, RWI oktober 2011 
De Raad voor Werk en Inkomen (RWI) heeft in oktober 2011 het rapport “G(Oud) ! Kansen 
creëren voor werkloze ouderen” gepubliceerd. Het beeld dat uit de CNV-enquete wordt in dit 
rapport bevestigd.  
In dit rapport wordt ingegaan op de situatie van 55-plussers. In totaal waren er in 2009 104.000 
55-plussers zonder werk, die wel graag zouden willen werken De kunnen worden onderverdeeld 
als volgt: 

● 48.000 waren werkloos volgens de officiële definitie (direct beschikbaar en actief op  
             zoek naar werk) 

● 56.000 ouderen wilden wel graag werken maar hadden recent niet actief gezocht. 
 

Veel aandacht gaat uit naar ouderen met een WW-uitkering. In 2009 waren er totaal 61.000  
WW-ers in de leeftijd van 55 tot 64 jaar. Daarvan wil de helft (30.000) nog graag werk van 
minstens 12 uur per week, 16% heeft (deels) werk. De overige 20.000 wil (of kan) niet meer 
werken, deels vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid, deels vanwege Vut-regelingen. 
Daarnaast zijn er andere groepen werkloze ouderen, zoals ouderen met een 
arbeidsongeschiktheidsuitkering, die graag zouden willen werken. 
 
3.3. Versoepeling ontslagrecht verhoogt mobiliteit oudere werknemers? 
 
Versoepeling van het ontslagrecht wordt door velen gezien als de oplossing voor het goed 
functioneren van de arbeidsmarkt. In diverse studies van het SCP en CPB, maar ook in de politiek 
en van werkgeverszijde wordt gesteld dat versoepeling van het ontslagrecht de mobiliteit van 
ouderen op de arbeidsmarkt sterk zal verhogen. Wat daaraan dan direct gekoppeld wordt, is een 
sterke versobering van de ontslagvergoeding. Oudere werknemers zouden hierdoor eerder door 
werkgevers worden aangenomen.  
De vraag is of dit inderdaad zo werkt. 
 
Op dit moment zijn er veel oudere werknemers beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Bij aanname 
kan een salaris afgesproken worden, passend bij de functie en passend bij de mogelijkheden van 
de organisatie. Hierbij hoeft geen verschil gemaakt te worden op basis van leeftijd. De inhoud van 
de functie is bepalend.  
 
Indien dan door bedrijfseconomische omstandigheden een nieuw aangenomen medewerker 
ontslagen moet worden, kan deze, bij de huidige wetgeving, een beroep doen op de 
kantonrechtersformule. Daarbij wordt dan niet gekeken naar het totale arbeidsverleden, maar naar 
het arbeidsverleden bij de nieuwe werkgever. Hoewel de leeftijd door de kantonrechter wordt 
meegenomen, houdt de aanname dat dit bijzonder hoge kosten met zich meebrengt daarmee 
geen stand. Daarnaast krijgen de meeste mensen een contract voor bepaalde duur aangeboden 
en daar geldt de ontslagvergoeding in het geheel niet.   
 
Versoepeling van het ontslagrecht, zonder aantoonbare bewijzen dat werkgevers oudere 
werkzoekenden daadwerkelijk een reële kans geven om vacatures in te laten vullen is daarmee in 
eerste instantie een kosteninstrument en draagt niet direct bij aan de arbeidsmobiliteit van oudere 
werknemers. 
 
3.4. Kans op werk 
In de “Monitor kans op werk - in regio’s en beroepen - 1e kwartaal 2011”van het UWV wordt het 
volgende geschreven over de kansen op werk bij werkloosheid. In deze monitor wordt de term 
uitstroom en uitstroompercentage gebruikt. Uitstroom betekent het niet meer genieten van de 
WW. Uitstroom betekent niet automatisch werk, maar kan ook zijn “anders dan werk”, zoals in 
hoofdstuk 2.3. beschreven.  
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Kans op werk naar leeftijd en duur werkloosheid 
 
De kans op werk neemt toe naarmate de niet-werkende werkzoekende jonger is. De kans op werk 
is voor jongeren (tot 27 jaar) zeer goed te noemen. Dit geldt in alle regio’s en in alle kwartalen 
van 2010. Gemiddeld worden uitstroompercentages gehaald van 20%. 
De kans op werk voor de groep 27 tot 45-jarigen is over het algemeen ook zeer goed te noemen. 
Wel is duidelijk dat de uitstroompercentages op een lager niveau liggen, gemiddeld op 11%. Naar 
regio varieert de kans op werk van goed tot zeer goed in 2010. 
Voor de 45-55 jarigen is de kans op werk lager. Gemiddeld ligt het uitstroompercentage op 7%. 
De kans op uitstroom wordt daarmee getypeerd als beperkt. Naar regio varieert de kans op werk 
van beperkt tot zeer beperkt. 
Voor de 55- tot 65-jarigen daalt de kans op werk nog verder en is daarmee zeer beperkt te 
noemen. Dit geldt voor alle regio’s.  
Kortom, de jongeren hebben bijna vier keer meer kans op werk dan de oudste leeftijdsgroep. 
 
Een vergelijkbaar patroon tekent zich af voor de duur van werkloosheid. Hoe korter de niet-
werkende werkzoekende werkloos is, hoe beter de kans op werk. Tot één jaar werkloos is het uit-
stroompercentage gemiddeld 13%, waarmee de kans op werk als zeer goed te bestempelen is. 
Voor niet-werkende werkzoekenden met een werkloosheidsduur van één tot twee jaar daalt de 
kans op werk naar gemiddeld. Voor zeer langdurig werklozen (twee jaar of langer werkloos) 
nemen de kansen op werk in rap tempo af. De kans op werk voor zeer langdurig werklozen wordt 
in alle regio’s als zeer beperkt getypeerd. 
 
bron: “Monitor kans op werk – in regio’s en beroepen – 1e kwartaal 2011, UWV 

 
Ook het UWV bevestigt in deze Monitor dat naarmate de werkzoekende ouder is, de kans op werk 
afneemt. Zij bevestigt bovendien de moeilijke positie van oudere werkzoekenden op de 
arbeidsmarkt.  
 
Economische en maatschappelijke kapitaalsvernietiging. 
Het niet benutten van oudere werknemers betekent dat er sprake is van kapitaalsvernietiging. Er is 
veel geïnvesteerd in opleidingskosten (CBS Statline geeft aan dat een Mbo-opleiding zeker  
€ 130.000 kost en dat gemiddeld € 800 per werknemer per jaar aan bedrijfsopleidingen wordt 
uitgegeven. In de leeftijdscategorieën 45 – 65 zijn ruim 144.000 mensen werkzoekend, waardoor 
in economische zin veel geïnvesteerd kapitaal niet gebruikt wordt. Voor deze groep komt dit 
ongeveer overeen met € 20 miljard. 
Voor de oudere werkzoekenden is de verminderde betrokkenheid bij en participatie in de 
maatschappij een groot persoonlijk drama. Zij ervaren dit als door de maatschappij te worden 
afgeschreven, ondanks de waardevolle bijdrage die zij kunnen leveren. Hierdoor kan echt 
gesproken worden van maatschappelijke kapitaalsvernietiging.  
 
3.5.  Stimulerende maatregelen voor grotere arbeidsparticipatie ouderen 
Om de arbeidsparticipatie van ouderen op de arbeidsmarkt te vergroten is er sprake van 3   
regelingen.  
● premiekorting 

De werkgever krijgt bij het in dienst nemen van een persoon met een uitkering (waaronder 
ook de WW) een premiekorting ter grootte van maximaal € 6500 per jaar en dat gedurende 
3 jaar.  

● doorwerkbonus 
De doorwerkbonus is bedoeld ter stimulering dat werknemers ook na hun 62e blijven 
doorwerken. De doorwerkbonus is een heffingskorting op de inkomstenbelasting variërend 
van 5% op 62-jarige leeftijd tot 10% op 64-jarige leeftijd. De heffingskortingen zijn wel aan 
een maximum gebonden. De heffingskorting komt geheel ten goede aan de werknemer. 



Ruim baan voor 50PLUS-sers op de arbeidsmarkt - maart 2012 -  19

  

● no risk polis 
De no risk polis komt werkgevers tegemoet komt als een in dienst genomen werknemer 
(geboren voor 8 juli 1954 of Wajonger of – deels – arbeidsongeschikt) ziek wordt. In die 
gevallen betaalt de UWV de kosten bij langdurige ziekte. 

 
 
Conclusie: 
Er is geen sprake van een eenduidige arbeidsmarkt voor ouderen. Er is sprake van een tweedeling, 
ouderen die aan het werk zijn en oudere werkzoekenden.  
De oudere werkende verkeert in een gunstige situatie qua beloning en ontslagbescherming, ook 
wel gouden kooi genoemd.  
De oudere werkzoekende, die graag aan het werk wil en daarvoor concessies wil doen, heeft 
ondanks stimulerende maatregelen in de fiscale sfeer, een kleine kans op werk door onterechte 
vooroordelen bij werkgevers.  
Versoepeling van het ontslagrecht en de versobering van de kantonrechterregeling is zonder 
aantoonbare bewijzen dat werkgevers oudere werkzoekenden een reële kans geven om vacatures 
in te vullen, in eerste instantie een kosteninstrument. Het draagt niet direct bij aan de 
arbeidsmobiliteit van oudere werknemers. 
 
Het niet goed functioneren van de arbeidsmarkt voor ouderen kan vanwege onterechte 
vooroordelen bij werkgevers daarmee grotendeels op conto van de werkgevers geschreven 
worden. Zij zijn daarmee ook medeverantwoordelijk voor een economische en maatschappelijke 
kapitaalsvernietiging en het ontstaan van een …. 
 
 

     verloren generatie 
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4. Het Pensioenakkoord en het kabinetsbeleid in relatie tot de positie van ouderen  
    op de arbeidsmarkt. 
 
Net als in andere landen van de EU staat de discussie over langer doorwerken en het verhogen 
van de AOW-leeftijd vanwege de vergrijzing al langere tijd op de agenda. Na de bankencrisis, de 
huidige financiële crisis en de eurocrisis is langer doorwerken en verhoging van de AOW-leeftijd 
ook onderdeel geworden van de gezondmaking van de overheidsfinanciën. In Nederland heeft het 
advies van de commissie Bakker (2008) de aanzet gegeven voor de discussie en de te nemen 
maatregelen. In dit onderdeel wordt ingegaan op de inhoud van het rapport van de commissie 
Bakker, het daarop volgende Pensioenakkoord en als laatste de beleidskeuze van het kabinet, na 
aanname door de Tweede Kamer van het Pensioenakkoord. Voor de duidelijkheid moet worden 
vermeld dat vanaf de presentatie van het rapport van de commissie Bakker de (economische) 
tijden zijn veranderd (bankencrisis en eurocrisis).  
 
4.1.Rapport commissie Bakker, juni 2008 
De commissie Bakker heeft in juni 2008 een rapport uitgebracht, waarin de knelpunten en 
oplossingsrichtingen zijn beschreven om het tekort aan arbeidskrachten in de periode tot 2040 op 
te lossen. Door de krimpende beroepsbevolking en vergrijzing blijft de vraag naar arbeid groeien, 
waarbij veel wordt gevraagd mensen en aanpassingsvermogen en opleidingseisen. De overheid 
moet zoveel mogelijk mensen inzetbaar maken en houden. Kennis over de toekomstige vraag naar 
arbeid is daarbij onvoldoende aanwezig.  
Meer mensen moeten aan het werk omdat de economie groeit, de publieke dienstverlening op 
niveau moet blijven en concentraties van inactiviteit maatschappelijk onaanvaardbaar zijn. De 
commissie constateert dat iedereen nodig is, maar dat dat ook kansen biedt, omdat het 
noodzakelijk is om het talent van ieder mens te ontwikkelen en te benutten. 
Hiervoor is een andere houding t.a.v. werk noodzakelijk. Werk doet er toe, is een bron van sociale 
contacten, zelfrespect en zelfvertrouwen. Hierbij hoort een andere kijk op werk. Werkgevers en 
werknemers moeten investeren in scholing en aanpassen van competenties. Flexibiliteit, ook in 
werktijden, is een voorwaarde. Tegenover het recht van loon of uitkering staat de plicht tot 
scholing. Werkgevers moeten zich inspannen om mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt 
kansen te bieden.  
De commissie geeft aan dat er teveel mensen buiten het arbeidsproces staan, Nederlanders teveel 
in deeltijd werken, dat de arbeidsmarkt voor ouderen op slot zit, het onderwijs onvoldoende 
aansluit op de arbeidsmarkt en de inzetbaarheid van de beroepsbevolking tekort schiet.  
 
 4.2 Pensioenakkoord 
In 2011 is het Pensioenakkoord door de sociale partners afgesloten en vervolgens door de Tweede 
Kamer aangenomen. Het pensioenakkoord behelst het aanpassen van de AOW aan de stijgende 
levensverwachting. Hierdoor stijgt de AOW-leeftijd naar in 2020 naar 66 jaar en in 2025 naar 67 
jaar.   
Het pensioenakkoord voorziet er tevens in dat mensen, tegen een korting op het pensioen, eerder 
met pensioen kunnen gaan. Het is ook mogelijk later met pensioen te gaan, waarbij het pensioen 
hoger wordt. De AOW zal jaarlijks, naast de gebruikelijke indexatie met extra 0,6% van het 
huidige niveau van een gehuwde wordt verhoogd. De extra indexatie met 0,6% wordt echter door 
afschaffing van, voor AOW-ers, gunstige belastingvoordelen, teniet gedaan, oftewel het kan een 
sigaar uit eigen doos worden genoemd. 
 
Tevens is vastgelegd dat werkgevers- en werknemersorganisaties op decentraal niveau afspraken 
gaan maken hoe mensen langer kunnen doorwerken. Het betreft maatregelen die zijn gericht op 
inzetbaarheid, mobiliteit, werkhervatting, scholing, inzetbaarheid etc. Die maatregelen moeten 
ervoor zorg dragen dat alle werknemers bewuster de regie kunnen nemen over hun loopbaan en 
duurzame inzetbaarheid.  
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Op centraal niveau is door deze organisaties al een plan van aanpak opgesteld, daarbij rekening 
houdend met overheidsinstrumenten die bijdragen aan langer doorwerken en mobiliteit.  
Tenslotte hebben kabinet en sociale partners zich verplicht zich in te zetten voor het wegwerken 
van onterechte beelden over oudere werknemers.  
 
4.3.  Beleid van sociale partners 
 

Sociale partners hebben in de Stichting van de Arbeid (*) in het kader van het Pensioenakkoord de 
Beleidsagenda 2020 opgesteld. 
Uitgangspunt hierbij is dat de arbeidsparticipatie van mensen van 55 en ouder even hoog wordt 
als die van mensen jonger dan 55 jaar. Kernmaatregelen zijn: de beïnvloeding van de 
beeldvorming over ouderen, het inzetten op mobiliteit, scholing, inzetbaarheid en productiviteit en 
de verhoging van de werkhervattingskansen van oudere werklozen. 
Om deze werkhervattingskansen te verhogen, willen de sociale partners in samenwerking met het 
kabinet en publieke en private arbeidsbemiddelaars een actieplan 55-plussers opstellen. Hierover 
staat het volgende geschreven in de Beleidsagenda van de Stichting van de Arbeid met als 
ondertitel Beleidsagenda 2020: investeren in participatie en inzetbaarheid, d.d. 9 juni 2011 het 
volgende geschreven: 
 

8.8 Re-integratie van en werkhervattingskansen voor oudere werklozen 
 
Bovenstaande agenda zal niet vanzelf leiden tot een forse stijging van de participatiekansen  
van ouderen. Naast structurele maatregelen voor de lange termijn dient een aanpak voor de  
korte(re) termijn te worden ontwikkeld om de huidige werkloze ouderen, en degenen die  
dat de komende jaren (dreigen te) worden, terug naar de arbeidsmarkt te krijgen. 
De Stichting van de Arbeid beveelt decentrale sociale partners ten aanzien van re-integratie  
en werkhervattingskansen aan: 
     
        van oudere werkzoekenden te vergroten door actief te participeren in het   
        55+ project van centrale sociale partners en kabinet ; 
     
        ten behoeve van de instroom van oudere werkzoekenden. Gedacht wordt onder  
        meer aan het creëren van mogelijkheden voor leerbanen, coachingbanen en stages,  
        het beschikbaar stellen van sectorale middelen hiertoe en het formuleren van  
        streefdoelen;  
   ke is van voldoende geschiktheid voor de functie, oudere werkzoekenden  
       (al dan niet werkloos) uitgenodigd worden voor het sollicitatiegesprek en zij een volwaardige  

       kans krijgen om aangenomen te worden. 
 

(*)De Stichting van de Arbeid, opgericht in 1945, is het landelijk overlegorgaan van de centrale organisaties van zowel 
werkgevers als werknemers in Nederland. 
In de Stichting zijn vertegenwoordigd: de Vereniging VNO-NCW (VNO-NCW), de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland 
(MKB), de Federatie Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO), de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV), 
het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV), de Vakcentrale voor Middengroepen en Hoger Personeel (MHP).  
 
4.4  Kabinetsbeleid 
Het kabinet staat achter het beleid van de sociale partners. Dit schrijft Minister Kamp in een brief 
aan de Kamer op 4 juli 2011. Hierin kondigt hij het Vitaliteitspakket aan, een uitwerking op 
hoofdlijnen van de Beleidsagenda 2020. In de brief worden de speerpunten vermeld, die de 
arbeidsparticipatie van ouderen moet verhogen. Het betreft verbeteringen van het stimuleren van 
langer doorwerken, verbetering van arbeidsmobiliteit, verbetering van scholing en vergroting van 
werkhervattingkansen. De huidige financiële prikkels voor ouderen om langer door te werken - 
ouderenkorting en doorwerkbonus – worden omgezet in een werkbonus voor 61-plussers om hen 
te stimuleren langer door te werken.  
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Verder krijgen bedrijven een bonus als zij een 55-plusser in dienst nemen. De ‘mobiliteitsbonus’ 
wordt verhoogd als het om een oudere met een uitkering gaat. Ook wil het kabinet dat sociale 
partners afspraken maken over een ‘van-werk-naar-werk-budget’ voor werknemers. 
Het kabinet wil dat de inzet vanuit sectorale Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O fondsen), 
wordt verbreed naar andere sectoren. Het kabinet is bereid daar financieel aan bij te dragen. Tot 
slot komt er een nieuwe spaarregeling die bedoeld is om mensen langer door te laten werken. 
Met dit pakket aan nog verder uit te werken maatregelen wil het kabinet samen met de sociale 
partners de arbeidsparticipatie van ouderen verhogen.  
 
Positie UWV Werkbedrijf. 
Het Kabinet wil het private bedrijfsleven een grotere rol geven bij de arbeidsbemiddeling ten koste 
van het UWV Werkbedrijf. Die organisatie gaat meer en meer over op digitale dienstverlening. De 
persoonlijke benadering via de werkcoaches wordt sterk ingeperkt. De beperking van de rol van 
het UWV Werkbedrijf past niet bij de Beleidsagenda 2020, ook bedoeld om tot een verhoging te 
komen van de werkhervattingskansen van oudere werkzoekenden 
De individuele werkzoekende en zeker de oudere werkzoekende is hiermee nog meer op zichzelf 
aangewezen.    
 
 
 
Conclusie:  
Na goedkeuring door het parlement van het Pensioenakkoord is dit verder uitgewerkt in de 
Stichting van de Arbeid in de Beleidsagenda 2020. Onderdeel hiervan is flankerend beleid om de 
arbeidsparticipatie van ouderen te verhogen en ouderen langer te laten doorwerken en oudere 
werkzoekenden een betere kans op de arbeidsmarkt te geven.  
Het kabinet heeft de Beleidsagenda grotendeels overgenomen in het zogeheten Vitaliteitspakket. 
Uitvoering daarvan ligt bij de sociale partners (werkgevers en werknemers), met een stimulerende 
en faciliterende rol voor de overheid. De nadruk van het Kabinetsbeleid ligt vooral op het aan het 
werk houden van oudere werknemers en veel minder op de verbetering van de arbeidsmarktpositie van 

de oudere werkzoekende. Het Kabinet heeft de rol van het UWV verder beperkt, waardoor …..  
 

de oudere werkzoekende steeds meer op zichzelf is aangewezen. 
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5.  Het Kabinetsbeleid op weg naar 2020 
 
Het kabinet stelt zich ten doel om de bruto arbeidsparticipatie voor alle leeftijdscategorieën vanaf 
20 jaar tot aan de pensioengerechtigde leeftijd over de gehele linie tot 80% te laten stijgen. 
Daarbij wordt omgerekend naar FTE’s de doelstelling voor de bruto arbeidsparticipatie 62,5%. In 
dit hoofdstuk wordt de doelstelling en de te nemen maatregelen aan een nadere beschouwing 
onderworpen. 
 
5.1. Ontwikkeling bevolkingsopbouw en bruto arbeidsparticipatie 
 
In 2020 zijn er volgens het CBS in Nederland ruim 11 miljoen mensen in de leeftijd tussen 20 en 
65 jaar.   
 
Bevolkingsopbouw in leeftijdscategorieën 2020 
 

Leeftijds categorie aantal %  

20 - 25 1.053.790 10,5 

25 - 35 2.178.227 21,7 

35 - 45 2.025.844 20,2 

45 - 55 2.436.634 24,3 

55 - 65 2.348.339 23,3 

   Totaal 11.066.759 100,0 

bron: CBS Statline december 2011 

 
 
Bij realisatie van de kabinetsdoelstelling van 80% bruto arbeidsparticipatie bestaat de 
beroepsbevolking in 2020 uit ruim 8,034 miljoen personen. Ter vergelijking: In 2011 kwam de 
beroepsbevolking uit op 7,856 miljoen (hierin zijn ook de 15 – 20-jarigen meegerekend), waardoor 
tot 2020 met tenminste met een toename van de beroepsbevolking van 178.000 personen moet 
worden gerekend (gegevens van 2011 over de beroepsbevolking in de leeftijdscategorie 15 tot 20 
jaar zijn niet beschikbaar). 
De door het kabinet geformuleerde doelstelling van 62,5% op FTE-basis komt overeen met het 
werkelijke % op FTE-basis in 2011.  
 
 
De keuze van de overheid voor bruto arbeidsparticipatie is een bewuste keuze, om het resultaat 
van het beleid conjunctuur onafhankelijk toetsbaar te maken. De doelstelling van 80% bruto 
arbeidsparticipatie zegt niets over het aandeel van de beroepsbevolking dat aan het werk is. Het 
zegt alleen iets over het aantal mensen dat beschikbaar is voor de arbeidsmarkt. Bruto 
arbeidsparticipatie is, zoals in hoofdstuk 2 al aangegeven, nu eenmaal geen maatstaf voor de mate 
waarin mensen daadwerkelijk werkzaam zijn. 
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Eind september 2011 stonden er 139.000 vacatures open (zie het onderstaande overzicht)  
 
 

 

 Vacatures: aantal vacatures daalt licht 
 Eind september 2011 stonden er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 133 duizend vacatures  
 open. Dat zijn er 4 duizend minder dan een kwartaal eerder. Deze afname is toe te schrijven 
 aan de particuliere bedrijven. 
 Het aantal vacatures daalt voor het eerst sinds het eerste kwartaal van 2010.  

                         Openstaande vacatures 

 
 

 
  
Per eind september 2011 waren er eveneens 420.000 geregistreerde werkzoekenden. Dit aantal 
gevoegd bij de 178.000 extra beschikbare mensen, leidt tot 600.000 mensen die hun weg op de 
arbeidsmarkt moeten vinden. In deze aantallen is het aantal arbeidsplaatsen voor ZZP-ers, die 
zonder opdrachten zitten niet meegenomen. Uiteraard is dit een momentopname, die in de 
komende jaren zeker zal wijzigen als gevolg van economische ontwikkelingen.  
 
5.2.  Vitaliteitspakket 
De minister heeft aangekondigd te komen met het Vitaliteitspakket. Met dit pakket moeten de 
voorwaarden worden gecreëerd om werknemers tot aan de AOW-leeftijd te laten doorwerken. De 
bedoeling is bovendien dat hierdoor de arbeidsparticipatie zal toenemen. Het Vitaliteitspakket is 
nieuw en wordt geleidelijk ingevoerd over de jaren 2012 en 2013. De regeling leidt tot 
vereenvoudiging van het fiscale stelsel omdat 4 fiscale regelingen zijn of worden afgeschaft:  
  

● De arbeidskorting voor ouderen (is al afgeschaft)  

● De spaarloonregeling (is al afgeschaft) 

●  De levensloopregeling (is al afgeschaft) 

● De doorwerkbonus (2013). 
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Hiervoor komt in de plaats: 

● Werkbonus voor 62-plussers (2013) 
           De nieuwe werkbonus bedraagt € 3.000 per jaar en is gericht op 62-plussers met  
           een laag inkomen.  
           De werkbonus wordt door de werkgever verwerkt op het loonstrookje en is dus  
           meteen zichtbaar voor de werknemer. 

●  Vitaliteitssparen (2013)  
   Vitaliteitssparen stelt deelnemers in staat fiscaal voordelig te sparen.  

De regeling toegankelijk voor werknemers, ondernemers (waaronder ZZP-ers) en 
resultaatgenieters. De stortingen in vitaliteitssparen zijn fiscaal aftrekbaar. Er wordt pas 
belasting geheven bij opname van het tegoed.  
Het maximale fiscaal gefaciliteerd op te bouwen vermogen bedraagt in totaal € 20.000.  
Er geldt een jaarlijks aftrekbare maximuminleg van € 5.000. Opname uit het vitaliteissparen 
na het bereiken van de 62-jarige leeftijd wordt beperkt tot € 10.000 per jaar.  

 
● Extra stimulering scholing (2013) 
    Om extra scholing te stimuleren, worden de aftrekmogelijkheden verruimd. De drempel  
 voor aftrek van scholingsuitgaven wordt verlaagd naar € 250.  
 
Naast fiscale maatregelen komt er in 2013 een nieuwe regeling onder de naam “Mobiliteitsbonus”.  
Deze mobiliteitsbonus krijgt de werkgever bij het in dienst nemen van: 
 
● een uitkeringsgerechtigde van 50 jaar of ouder.  

De mobiliteitsbonus bedraagt € 7.000 per jaar voor een periode van 3 jaar. 
● een niet-uitkeringsgerechtigde 55-plusser.  

De mobiliteitsbonus bedraagt € 3.500 per jaar voor een periode van 3 jaar. 
Daarnaast wil het kabinet de Ontwikkelings & Opleidingsfondsen van de sectoren over de diverse, 
ook andere, sectoren inzetten.  
 
Het CPB heeft in het rapport “Houdbaarheid sociaal akkoord AOW, Witteveenkader en 
Vitaliteitspakket d.d. 15 december 2011, de effecten van het plan weergegeven:  
 
 

 
De invoering van het pakket is ongeveer budgetneutraal. Wel is er grote onzekerheid  
over het gebruik van de verschillende regelingen, zoals het vitaliteitssparen en de 
mobiliteitsbonus. Het effect op de houdbaarheid van de overheidsfinanciën is nihil. 
De stijging van de participatie door het pakket is nihil tot gering positief.  
Het effect van onderdelen van het pakket, zoals afschaffing van de levensloopregeling 
en introductie van de werkbonus en de aanvullende werkbonus is nihil tot gering positief.  

 De haalbaarheid en effectiviteit van de intersectorale scholing is twijfelachtig. 
 

 
Dit is een (teleurstellende) conclusie, op basis waarvan in twijfel kan worden getrokken of het 
Vitaliteitspakket als zodanig een bijdrage zal leveren aan de doelstelling van 80% bruto 
arbeidsparticipatie, maar zeker ook aan het aan werk helpen van oudere werkzoekenden. 
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5.2.1. Communicatiecampagne Vitaliteitspakket. 
Een communicatie camapgne maakt deel uit van het Vialiteitspakket. Informatie van het ministerie 
van SZW leert dat de campagne vooral gericht is op de werkgevers en via hen op daar werkzame 
werknemers. Het is een campagne bedoeld om werkgevers en werknemers bewust te maken dat 
werknemers duurzaam inzetbaar moeten blijven. Het betreft de gehele werkende 
beroepsbevolking van 16 tot 65 jaar. Zij moeten preventief inspelen op de steeds veranderende 
vraag naar kennis en competenties. Doel is dat iedereen gedurende zijn werkzame leven inzetbaar 
blijft. Er wordt ingespeeld op preventieve acties zoals scholing en mobiliteit, maar ook op de 
fysieke gesteldheid.  
In de communicatiecampagne wordt GEEN aandacht besteed aan het in dienst nemen van 
werkzoekende oudere werknemers.  
 
 
Conclusie:  
Gezien de economische vooruitzichten (toename werkloosheid in 2012) is het onrealistisch en 
mogelijk zelfs maatschappelijk ongewenst om na te streven de bruto arbeidsparticipatie in 2020 op 
80% te brengen.   
Het Vitaliteitspakket draagt volgens het CPB onvoldoende bij aan de arbeidsparticipatie van 
ouderen en bevordert maar in zeer beperkte mate het aan werk helpen van werkzoekende 
ouderen.  
De overheid laat na in de communicatiecampagne, die uitsluitend is gericht op werkenden, 
aandacht te besteden aan (fiscale) mogelijkheden, zoals de mobiliteitsbonus, de toegevoegde 
waarde van het in dienst nemen van oudere werkzoekenden en het bestrijden van de onterechte 
vooroordelen, die werkgevers hebben over oudere werkzoekenden. Voor hen betekent dit  ….. 
 
 

      een gemiste kans  
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6. Invulling in de praktijk, Cao-onderhandelingen 2012 

 

6.1 Inzet werkgevers 
Een groot aantal Cao’s loopt in 2012 af. De werkgevers kijken naar een totaalpakket bij de Cao-
onderhandelingen. De werkgevers zetten daarbij in om ouderen aan het werk te houden en het 
stimuleren van banen voor jonggehandicapten, scholing en flexibiliteit (zie onderstaand bericht 
afkomstig van de website VNO-NCW), hierbij verwijzend naar het Pensioenakkoord. 
 

Werkgevers kijken naar totaalpakket bij cao 

28-12-2011 - Werkgevers kijken bij cao-onderhandelingen volgend jaar naar inzetbaarheid, 

loonkostenbeleid en flexibiliteit. Dat is de kern van de Nota Arbeidsvoorwaarden 2012 van VNO-

NCW, MKB-Nederland en AWVN. Verder staat de uitwerking van het pensioenakkoord hoog op de 

agenda. Komend jaar lopen ruim tweehonderd cao's af. 

In de cao-onderhandelingen gaan de werkgevers veel aandacht besteden aan arbeidsparticipatie 

en flexibiliteit. Dat is om de gevolgen op te vangen van de economische crisis, die naar 

verwachting volgend jaar nog aanhoudt, en van de vergrijzing op de arbeidsmarkt. De werkgevers 

denken na over maatregelen om ouderen aan het werk te houden, het stimuleren van banen voor 

jonggehandicapten, scholing en flexibiliteit bij het inzetten van personeel. 

Loonkosten 

Komend jaar moeten de eerste noodzakelijke stappen worden gezet om de pensioenen 

toekomstbestendig te maken. Vooral door de nieuwe toezichtregels, moeten bedrijven in 2012 

meer pensioenpremie afdragen. Gecombineerd met de slechte economische situatie, vinden de 

werkgeversorganisaties het niet verantwoord om loonkosten meer te laten stijgen dan de 

prestaties van het bedrijfsleven toelaten. Daarbij hoort volgens de werkgevers ook nadenken over 

flexibele beloningen en over de vraag of loonsverhogingen automatisch en voor elke functie 

meetellen bij de pensioenopbouw. 

 

De werkgevers zetten dus in op het behoud van werkgelegenheid voor ouderen, maar niet op het 
bevorderen van het in dienst nemen van ouderen. In de Nota Arbeidsvoorwaarden 2012 wordt 
verwezen naar de Wet Werken naar Vermogen, maar wordt geen (extra) aandacht besteed aan 
het in dienst nemen van werkzoekende ouderen.  
De werkgevers, die het Pensioenakkoord hebben getekend, leveren te weinig inzet om de 
arbeidsparticipatie van ouderen te bevorderen. Iets dat zij zich vanuit de Beleidsagenda 2020 wel 
verplicht hebben.  
Het is de vraag of de werkgeverorganisaties hiermee voldoen aan de (intenties van) de gemaakte 
afspraken.  
 

6.2. Inzet Werknemersorganisaties 
Zowel FNV en CNV hebben hun inzet voor de CAO-onderhandelingen op hun respectievelijke 
websites bekend gemaakt. Beide organisaties willen de loonruimte gebruiken voor 
loonontwikkeling en werkgarantie voor de werkenden. Daarnaast moeten er afspraken gemaakt 
worden over flexcontracten en maximering van het aantal jaarcontracten.  
Beide organisaties maken wel werk van behoud van werk en mogelijkheden om door te werken tot 
de AOW-leeftijd, maar stellen geen eisen ten aanzien van een evenwichtige arbeidsmarkt, vooral 
gericht op de oudere werkzoekenden. Het is de vraag of de werknemersorganisaties hiermee 
voldoen aan de (intenties van) de gemaakte afspraken.  
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Conclusie: 
Zowel kabinet als werkgevers- en werknemersorganisaties zetten in om mensen langer bij een 
werkgever in dienst te houden tot aan de pensioenleeftijd, maar stellen geen eisen aan het in 
dienst nemen van oudere werknemers. Deze opstelling is in tegenspraak met de Beleidsagenda 
2020 opgesteld op basis van het Pensioenakkoord. De werkgevers- en werknemersorganisaties 
zetten zich onvoldoende in voor werkzoekende ouderen en concentreren zich op de werkende 
ouderen. De aandacht is daarmee volledig verlegd naar het in dienst houden van de oudere 
werkenden. Op zich een goede inzet, maar …………….. 
 

      wie behartigt nog de belangen van de oudere werkzoekende?  
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7. Conclusies en aanbevelingen: 

 
7.1. Conclusies 
 
Groeiend arbeidsaanbod niet verwerkt in officiële cijfers 
De bruto arbeidsparticipatie (beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt) neemt toe door de wettelijke 
maatregelen die eerder stoppen met werken ontmoedigen of onmogelijk maken. Bruto 
arbeidsparticipatie is geen maat voor het aantal mensen dat daadwerkelijk aan het werk is, de 
netto arbeidsparticipatie.  

 Het aantal werkzoekenden is vele malen groter dan de officiële cijfers aangeven, vooral 
omdat ZZP-ers zonder werk nergens in de statistieken voorkomen.  
 

Geen eenduidige arbeidsmarkt voor ouderen 
Er is geen sprake van een eenduidige arbeidsmarkt voor ouderen. Er is sprake van een tweedeling, 
ouderen die aan het werk zijn en oudere werkzoekenden.  

 De werkenden zitten een comfortabele positie, ook wel “gouden kooi” genoemd, vooral 
door de geldende ontslagbescherming. Daartegenover staan de oudere werkzoekenden, die 
een zeer lage kans op werk hebben, mede veroorzaakt door onterechte vooroordelen bij 
werkgevers. 

 
Beleidsagenda 2020 wordt niet nageleefd door kabinet en sociale partners 
Het kabinetsbeleid is er op gericht de bruto arbeidsparticipatie in 2020 te brengen op 80% voor 
alle leeftijdscategorieën van 20 – 65 jaar. Om de bruto arbeidsparticipatie te vergroten zijn ook 
afspraken gemaakt bij het afsluiten van het Pensioenakkoord en zijn de afspraken verwerkt in de 
Beleidsagenda 2020. Hierin zijn ook maatregelen opgenomen om oudere werkzoekenden een 
grotere kans op werk te bieden.  

 Ondanks de afspraken zoals vastgelegd in de Beleidsagenda 2020 is er bij de Cao-
onderhandelingen praktisch geen aandacht voor de positie van de werkzoekende oudere 
werknemer. De inzet van de werkgevers is er vooral op gericht om de loonkosten te 
matigen. Dit onder andere door de “ontzie” maatregelen om ouderen aan het werk te 
houden af te bouwen.  

 Er ligt geen nadruk op het aannemen van ouderen. Er wordt vooral gekeken naar de 
loonkosten.  

 De werknemersorganisaties geven het in dienst houden van oudere werknemers een 
hogere prioriteit dan het in dienst nemen van oudere werkzoekende werknemers.  

 Het kabinet heeft het vizier gericht op het aan werk houden van oudere werknemers en 
denkt alleen hierdoor de bruto arbeidsparticipatie te vergroten. 
Aandacht voor het in dienst nemen van oudere werkzoekenden wordt ook door de overheid 
tot een minimum beperkt.  

 Werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties en Kabinet houden zich daarmee niet aan 
de afspraken, zoals beschreven in de Beleidsagenda 2020.  

 
Vooroordelen belemmeren kans op werk oudere werkzoekenden 
Omdat er op centraal niveau al geen enkele inzet is om de positie van oudere werkzoekende 
werknemers te verbeteren, kan niet worden verwacht dat er op bedrijfstakniveau wel aandacht is 
voor deze groep. De gemaakte afspraken worden nergens afgedwongen en blijken niets meer te 
zijn dan intenties. Het zijn de individuele werkgevers die bepalen wie zij in dienst nemen. 
 

 Door de geldende vooroordelen, die bij praktisch alle werkgevers leven, hebben oudere 
werkzoekenden een zeer kleine kans op werk.  
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Kapitaalsvernietiging en verloren generatie  
In een alsmaar flexibeler wordende arbeidsmarkt, waar ook veel (oudere) ZZP-ers (zelfstandige 
zonder personeel) zich aanbieden, is de groep oudere werkzoekenden veelal op zichzelf 
aangewezen en loopt de kans te verworden tot een verloren generatie.  
 

 Het gevolg hiervan is een enorme economische en maatschappelijke kapitaalsvernietiging. 
 
  
7.2. Aanbevelingen  
De arbeidsmarkt voor oudere werknemers moet verbeteren. Om dit te realiseren zijn er 
verschillende stakeholders op de arbeidsmarkt, die allen een eigen rol, maar ook een eigen 
verantwoordelijkheid hebben: 
 

   oudere werknemers  
   de overheid 

   sociale partners 
   individuele werkgevers. 

 
Doel is een gelijkwaardige kans van werknemers en werkzoekenden ongeacht leeftijd. 
 
7.2.1. Oudere werknemers 
 
Eigen verantwoordelijkheid individuele werknemer 

 De individuele oudere werknemers hebben ieder voor zich de verantwoordelijkheid om de 
vooroordelen, die bij werkgevers leven, weg te nemen.  

Zo moet iedereen zich inspannen om geschikt te blijven voor de arbeidsmarkt. Iedereen moet zich 
blijven ontwikkelen, vooral door studie en bijhouden van vakliteratuur. Ook moet iedereen werken 
aan de eigen gezondheid, zodat een werkgever een blijvend beroep kan doen op de werknemer. 
Het UWV kan hier mogelijk een belangrijk stimulerende rol in spelen. 
 
Het collectief aan oudere werknemers 
De arbeidsmarkt staat niet op zichzelf. In de hele maatschappij worden ouderen te snel 
afgeschreven. Voorbeelden te over: ervaren Tv-presentatoren moeten wijken voor aantrekkelijker 
uitziende - lees: jongere - opvolgers.  
Niemand die zich hierover verbaast of druk maakt. Het wordt als normaal ervaren. 

  Ouderen moeten veel meer voor zichzelf opkomen, om hun positie die zij verdienen te 
verdedigen en te heroveren. Oudere werknemers moeten hun stem laten horen bij 
politieke partijen, maatschappelijke organisaties en media, daar waar mogelijk in 
georganiseerd verband.  

 
Ouderenbonden 

 De ouderenbonden moeten zich bewust worden van de kwetsbare positie van hun leden op 
de arbeidsmarkt. Iedereen loopt immers het risico om op oudere leeftijd werkzoekend te 
worden.  

Door de ouderenbonden worden de belangen van werkzoekende ouderen tot op heden op 
arbeidsmarktgebied niet of onvoldoende behartigd. Ouderenbonden moeten deze taak op zich 
nemen, net zoals in de VS gebeurt. De ouderenbond AARP verenigt daar heel veel ouderen en 
vormt een machtsblok richting de politiek. Zij treedt op als belangenbehartiger voor de ouderen en 
oudere werknemers, maar vervult ook een rol als intermediair op de arbeidsmarkt.  
Onderdeel van de noodzakelijke activiteiten is het openstellen van een vacaturesite, waar 
bedrijven vacatures plaatsen en daarmee aangeven geen verschil te maken op basis van leeftijd. 
Hiervan gaat een positieve werking uit, die als een olievlek moet werken.  
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Wet leeftijdsdiscriminatie 
De wet leeftijdsdiscriminatie functioneert ten aanzien van de arbeidsmarkt niet of zeer 
onvoldoende. Werkgevers zullen leeftijd als afwijzingsgrond zeker niet in gesprekken en 
correspondentie aangeven. Toch wordt dit door oudere werkzoekenden zeker zo ervaren. 

 Bij vermeende leeftijdsdiscriminatie moet de oudere werkzoekende hier uitgebreid 
ruchtbaarheid aan geven.  

 
 
7.2.2.  De Overheid 
De Overheid heeft een speelt een belangrijke rol ten aanzien van de ouderen in het algemeen en 
de arbeidsparticipatie van ouderen in het bijzonder.  
 
Stimuleren economie en aantal banen 
Het aantal banen en daarmee de arbeidsparticipatie is sterk afhankelijk van de economische 
omstandigheden. 

 De overheid moet inzetten op economische groei. 
Groei draagt het meest bij aan een stabiele en gezonde arbeidsmarkt, waardoor ook de vraag naar 
oudere arbeidskrachten.  
 
Netto arbeidsparticipatie naast bruto arbeidsparticipatie 

 De Nederlandse overheid moet het huidige beleid van verhoging van de bruto 
arbeidsparticipatie aanvullen met doelstellingen van NETTO arbeidsparticipatie. 

Net als in de VS is banengroei een echte graadmeter voor de economie. Door maandelijkse 
publicatie van de banengroei kan het beleid van de overheid en de stand van de economie goed 
worden gevolgd. 
 
Aanpassing Vitaliteitspakket 
Het Vitaliteitspakket geeft een eerste goede eerste aanzet om ouderen aan het werk te houden, 
maar moet worden uitgebreid met maatregelen om oudere werkzoekenden een echt eerlijke kans 
op een baan te geven. Aanpassingen zijn noodzakelijk: 
 

 Mobiliteitsbonus.  
Het huidige onderscheid in de voorgestelde mobiliteitsbonus tussen uitkeringsgerechtigden  
vanaf 50 jaar en niet-uitkeringsgerechtigden van 55 jaar en ouder, moet komen te 
vervallen. Vele werkzoekenden van 55 jaar en ouder hebben namelijk geen recht meer op 
een uitkering en zijn NUG-ers (niet uitkeringsgerechtigden) geworden of zijn 
noodgedwongen als ZZP-er aan de slag. 
De mobiliteitsbonus moet gelden voor iedereen vanaf 50 jaar die of een uitkering geniet of 
tenminste 1 jaar geregistreerd werkzoekende is.  

 
 No Risk polis. 

De No Riskpolis, die werkgevers compenseert voor de loonschade als een in dienst 
genomen werkzoekende ziek wordt, zou moeten worden uitgebreid naar alle 
werkzoekenden vanaf 50 jaar (nu geldt de eis dat deze voor 8 juli 1954 geboren moet zijn). 
Dit neemt veel zorgen bij werkgevers weg en verlaagt de drempel om oudere 
werkzoekenden aan te nemen.  

 
Convenant 

 De overheid moet met de sociale partners een convenant met een dwingend karakter 
afsluiten om te komen tot een betere afspiegeling van de beroepsbevolking in het 
personeelsbestand, ook op het gebied van leeftijd.  
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PR-campagne noodzakelijk en zeer urgent 
De in het Vitaliteitspakket genoemde communicatiecampagne gericht op werkenden en 
werkgevers die nu wordt voorgesteld, is een goed, maar beperkt onderdeel van de gehele PR-
campagne.  

 De overheid moet, gezien haar verantwoordelijkheid, een uitgebreide PR-campagne tot 
speerpunt maken en hiervoor de nodige middelen vrijmaken. 

De PR-campagne moet in eerste instantie op de participatie van oudere werknemer zijn gericht. In 
de PR-campagne moeten de vooroordelen ten aanzien van ouderen, die werkgevers als feit 
ervaren worden weggenomen en omgebouwd naar voordelen. Het moet een vertaling zijn van de 
meerwaarde van kennis en ervaring van oudere werknemers. Werkgevers worden geïnformeerd 
over de fiscale voordelen die het aannemen van ouderen heeft.  
De PR-campagne is een van lange adem. Een in jaren opgebouwd imago van oudere werknemers 
wordt niet in korte tijd omgebogen.  
 
7.2.3.  Sociale partners 
Convenant  
Sociale partners hebben een grote verantwoordelijkheid in het creëren en vasthouden van een 
open en transparante arbeidsmarkt, waar ook oudere werknemers een eerlijke kans hebben.  

 Daarom is het noodzakelijk dat zij met de overheid een convenant met een dwingend 
karakter sluiten om te komen tot een weerspiegeling van de beroepsbevolking in het 
personeelsbestand, ook op het gebied van leeftijd.  

Sociale partners moeten actief deelnemen aan de PR-campagne van de overheid. 
De mate waarin het convenant een succes is moet meetbaar gemaakt worden. Dit is eenvoudig 
mogelijk door de pensioenfondsen jaarlijks de instroomcijfers, ook per leeftijdscategorie te laten 
publiceren. Het laten zien dat ouderen instromen, betekent dat bedrijfstakken daadwerkelijk werk 
maken van een evenwichtig personeelsbeleid. 
   
Ontziemaatregelen afbouwen 

 Werkgevers moeten bij het aannamebeleid niet kijken naar leeftijd, maar naar kwaliteit en 
toegevoegde waarde. 

 Dat betekent dat van werknemerszijde concessies mogen worden verwacht ten aanzien van 
“ontziemaatregelen”, daar waar dit fysiek mogelijk is. Ontziemaatregelen, waarbij op basis van 
uitsluitend leeftijd extra vrije dagen worden toegekend, overwerk en nachtdiensten niet meer kan 
worden verlangd etc. moeten daarbij worden afgebouwd. Alleen op die wijze kunnen werknemers 
rekenen op een open en transparante arbeidsmarkt, waar zij in volle concurrentie in de slag 
kunnen gaan voor een baan. 
 
Ontslagvergoeding 

 De bereidheid bij werknemersorganisaties moet bestaan om het systeem van bepaling van 
de hoogte van de ontslagvergoeding zodanig aan te passen dat bij nieuw aan te nemen 
mensen deze leeftijdsonafhankelijk, dus voor alle leeftijden gelijk, wordt.  

Onlosmakelijk hieraan verbonden moet ook de bereidheid bestaan van werkgeverszijde, om 
oudere werkzoekenden een gelijke kans op een baan te geven.  
 
7.2.4.  Individuele werkgever 

 Door de PR-campagne van de overheid, uitgevoerd in samenwerking met de sociale 
partners, worden de individuele werkgevers benaderd.  

Op basis van de aangereikte informatie maakt de individuele werkgever, ook in zijn eigen belang, 
voor zichzelf een afweging, waarom hij niet zou kiezen voor een oudere werknemer. Wegen de 
voordelen van kennis en ervaring, het direct leveren van toegevoegde waarde en het overdragen 
van kennis nu echt niet op tegen de vermeende – en niet met feiten te onderbouwen – 
vooroordelen?  
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