THEMA

45+
POWER!
Wie zegt dat je als 45-plusser niet heel waardevol
kan zijn én blijven voor je bedrijf? Zo zorg je ervoor
dat je baas niet om je heen kan.
tekst annemiek de gier illustraties gerrit de jager

45 is het nieuwe 35. Tenminste,
dat vinden we zelf. Want wie
tegenwoordig 45 is, doet eigenlijk nog nauwelijks onder voor
de jongere generatie. Sporten,
reizen, weten wat er te koop is
in de wereld, in niets lijken
45-plussers op de generatie van
hun ouders – die rond deze leeftijd al langzaam maar zeker naar
hun pensioen gingen toeleven.
Maar ook al heb je als 45-plusser
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nog volop energie en kun je de
zaken prima bijbenen, wees
alert. Want niet iedereen ziet jou
als de jonge hond die jij je nog
altijd voelt. Werkgevers bijvoorbeeld, hebben nog weleens een
vertekend beeld van ‘oudere’
werknemers. Weinig ambitieus,
te duur in verhouding tot de
prestaties, te weinig up-to-date
en te weinig flexibel, innovatief
en creatief… we noemen maar

THEMA

Oudere werknemers zijn eerder
gemotiveerd om langer door te werken
als ze van hun werkgever goede
scholingskansen krijgen (Bron: ROA)

BEN TER BOGT

Directeur bij Metrical Metaalbewerking, Halsteren

‘Mensen hoeven hier nagenoeg
niet te bukken of te tillen’
‘Bij ons werken achttien mensen, waarvan
ongeveer de helft boven de 35 is. Die mix van
jong en ouder vind ik belangrijk, elke leeftijds
categorie brengt zijn eigen kwaliteiten met zich mee.
Om ervoor te zorgen dat iedereen probleemloos
zijn werk kan doen en blijven doen, hebben we
ons machinepark aangepast. In de eerste plaats
is het arbo-technisch helemaal in orde: mensen
hoeven dankzij bovenloopkranen en elektrische
hulpmiddelen nagenoeg niet te bukken of te tillen.
Daarnaast zijn de machines zo ontworpen dat ze
eenvoudig te bedienen zijn en dat veel menselijke
fouten vrijwel zijn uitgesloten. Dankzij het interne
opleidingstraject – we hebben drie praktijk
opleiders – leert iedereen met alle machines
omgaan. Daardoor kunnen mensen rouleren,
wat het werk afwisselend houdt en bezettingsproblemen tijdens vakanties voorkomt. Onlangs
heb ik nog iemand aangenomen van 56 en
ondanks dat hij nog veel moet leren, draait hij nu
al heel redelijk mee. Ik merk dat medewerkers
onze aanpak prettig vinden. Het ziekteverzuim is
laag, iedereen komt met plezier naar de zaak en
neemt zijn verantwoordelijkheid.’
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5 TIPS VOOR WERKNEMERS
SUSANNE EVERS

HR-officer bij KMWE Precisie in Eindhoven

‘De erkenning van ervaring
is heel belangrijk’
‘Eigenlijk hebben wij geen speciaal beleid
voor oudere werknemers. In ons bedrijf staat
ontwikkeling continu centraal en dat trekt
mensen aan die zich daar prettig bij voelen.
Ook onze oudere werknemers willen graag
bijblijven, en ze doen daar veel moeite voor.
Misschien worden ze geïnspireerd door de
vele jonge leerlingen die we in dienst nemen.
Natuurlijk maken we wel gebruik van de kennis
en ervaring van onze oudere medewerkers.
We zetten ze bijvoorbeeld in om leerlingen
te begeleiden op de werkvloer, en hen aan
de hand mee te nemen in de dagelijkse
werkzaamheden. Sommigen geven ook
gastlessen op scholen, en ze denken mee
over de ontwikkeling van de leerstof. Ik denk
dat die erkenning van ervaring heel belangrijk
is. Je geeft oudere medewerkers op die
manier de credits die ze verdienen, zij zijn
tenslotte de deskundigen.’

In 2013 volgde
52% van de
werknemers tussen
55 en 64 een cursus
of training
(Bron: ROA)
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een paar vooroordelen. Gelukkig
wijzen onderzoeken uit dat de
meeste oudere werknemers prima
functioneren. En dat willen we
natuurlijk zo houden, als veertiger
ben je tenslotte pas op de helft
van je loopbaan. Vreemd als je nu
al min of meer wordt weggezet
als ‘oud’, toch?

Te weinig investering
De huidige veertigers moeten
doorwerken tot minimaal 67 jaar,
misschien zelfs nog wel langer. Je
zou zeggen dat dat voor de metaal
gunstig is. Doordat techniek
opleidingen lange tijd minder
populair waren onder jongeren,

is het voor bedrijven best
ingewikkeld om aan nieuwe
krachten te komen. Bij veel werkgevers in de metaal is dan ook wel
een groeiend bewustzijn van de
noodzaak om hun oudere werknemers binnenboord te houden.
Toch doen veel werkgevers weinig
moeite om daar invulling aan te
geven binnen de eigen organisatie,
zo blijkt uit recent onderzoek van
het ROA (Research Centre for
Education and Labour Market)
van de Universiteit Maastricht.
Bijna de helft van de bazen is niet
echt bereid erin te investeren
oudere werknemers te laten
doorwerken tot hun pensioen.

~ Zo word je geen ingedutte 45-plusser ~
1.

Bepaal wat je wilt met
de rest van je loopbaan
Dat je al twintig jaar ongeveer hetzelfde
werk doet, betekent niet per definitie dat
je dat ook de komende twintig jaar zult
blijven doen. Misschien krijg je te maken
met een reorganisatie, met nieuwe
machines of heb je gewoon zin in iets
anders. Probeer daarom je kansen op de
arbeidsmarkt realistisch in te schatten.
Analyseer je zwakke punten en vergelijk
deze op een reële manier met de eisen
die je functie nu en in de toekomst stelt.
Een handige tool hierbij is de
Skillsmanager op www.oom.nl. Vraag
regelmatig om feedback van collega’s en
leidinggevende en neem hun adviezen
serieus. Het is sowieso een goed idee
om in nauw contact te blijven met je
baas. Zoek het gesprek op als je wensen
of opmerkingen wilt uiten, maar ook als
je je zorgen maakt over je ontwikkeling of
toe bent aan een nieuwe uitdaging. Door
met elkaar te praten, krijg je een beeld
van je mogelijkheden en wordt het
makkelijker om goede loopbaankeuzes
te maken. Tip voor alle werknemers die
willen nadenken over hun meerwaarde in
de toekomst: de gratis OOM-workshop
‘Ervaring telt’, www.oom.nl/ervaringtelt.

kun je gemakkelijker en vaker over
stappen naar andere functies en op die
manier inspelen op maatschappelijke
en technologische veranderingen.
Ook handig met het oog op eventuele
toekomstige sollicitaties.

3.

Blijf gezond
Uit onderzoek van TNO is gebleken dat
oudere werkgevers niet vaker ziek zijn
dan jongere, maar wel langer. En lang
durige gezondheidsproblemen kunnen
je baanzekerheid in gevaar brengen.
Des te belangrijker dus om juist in deze
leeftijdsfase goed op je leefstijl te letten
(weleens gehoord van BRAVO? bewegen,
niet roken, weinig alcohol, gezonde
voeding en ontspanning). Zorg er bovendien voor dat je veilig werkt, want ook door
een bedrijfsongeval kun je langdurig uit
de running raken, met alle gevolgen van
dien. Op www.allesdraaitomjij.nl leer je
hoe je jouw gezondheid op het werk
kunt verbeteren. Ook kun je een gratis
werkscan invullen, die een beeld geeft
van hoe jij als vakman inzetbaar blijft.
Kijk ook eens op www.5xbeter.nl, hier
vind je verschillende tips, adviezen en
hulpmiddelen voor veilig werken in de
metaalbewerking.

2.

4.

Kennis is beperkt houdbaar. Toch is blijven
leren voor veel mensen een struikelblok:
slechts 20 procent van de werkenden
tussen 24 en 65 jaar is er structureel mee
bezig. Stap uit je comfortzone en neem
het besluit dat je het gewoon gaat doen,
want alleen als je actuele kennis hebt blijf
je interessant voor je werkgever. Doe ten
minste vier dagen per jaar een training,
seminar, workshop of bijscholingscursus
(kijk bijvoorbeeld eens op www.cursuscatalogus.nl of op www.kennisavond.nl).
Door te blijven leren word je flexibeler en

Elke dag met zin naar je werk gaan, dat
is wat je wilt. Belangrijk voor je gevoel van
tevredenheid is dat je je niet als passieve
‘werknemer’ opstelt, maar als zelfstandig
handelende ‘werkondernemer’.
Je ‘verkoopt’ een product – namelijk je
werkzaamheden – en het is jouw taak
om dit product constant te verbeteren.
Dit kan uiteraard prima via cursussen en
trainingen (zie tip 2). Daarnaast is het
behulpzaam om veel samen te werken
met je jongere collega’s. Stap op hen af
en bied hen je hulp aan. Laat je voor

Houd je kennis up-to-date

oordelen varen, wees niet bang maar
zelfverzekerd. Laat zien dat je graag in
gesprek gaat en toon oprechte interesse
in hun ideeën. Je zult versteld staan van
de wereld die voor je opengaat. Veel
oudere (lees: ervaren) werknemers vinden
een nieuwe uitdaging in het begeleiden
van leerlingen. Spreekt jou dat aan,
kijk dan op www.praktijkopleider.nl.

5.

Blijf zichtbaar
Veertigers lopen meestal niet te koop
met waar ze goed in zijn, maar gaan
ervanuit dat anderen dit wel weten.
Think again! Zo lang alles op rolletjes
gaat en jij je werk perfect aflevert, zal
niemand dat echt opmerken. Als je
daarentegen fouten maakt, heeft je baas
dat waarschijnlijk al snel gezien. Kortom,
toon anderen je vakmanschap en de
resultaten van je werk. Een andere
manier om zichtbaar te zijn, is door
betrokken te blijven bij het bedrijf. Breng
regelmatig ideeën in, doe vrijwillig nuttige
klussen, stel je te allen tijde positief op.
Moet jij eens opletten hoe snel je als
onmisbaar wordt beschouwd.

Zorg voor voldoende uitdaging
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HENK GROENEN

Werkgevers denken vaak dat leeftijd een negatieve
invloed heeft op de werkprestaties, maar dit klopt voor
veel beroepen niet met wetenschappelijke inzichten

Directeur bij Machinefabriek G. Jansen BV in Valkenswaard

‘45-plus is helemaal niet oud!’

(Bron: ROA)

PASCAL BOS

Manager Engineering bij JAZO in Zevenaar

‘Onze cultuur daagt uit tot
persoonlijk leiderschap’
‘Vroeger hing in ons bedrijf een niet zo
constructieve sfeer. We hadden al van alles
geprobeerd, maar niets werkte. Totdat ik op
een dag de medewerkers bij elkaar riep, en
zei: ik stop ermee, met NIKS (Negatief,
Individueel, Kleineren, Somber). In plaats
daarvan nodigde ik de mensen uit om mee
te werken aan PRET (Positief, Respect,
Enthousiasme, Team). Dit had een enorme
cultuuromslag tot gevolg, die ook voor de
oudere medewerkers positief heeft uitgepakt.
Waar zij vroeger nog weleens werden weg
gezet als ‘die komen niet meer mee’, is er nu
respect voor wat iemand niet kan en focus op
wat hij wel kan. We laten elke medewerker in
zijn waarde, of iemand een opleiding wil doen
laten we aan hem zelf over. Het mooie is dat
onze nieuwe cultuur en nieuwe lean manier
van werken mensen uitdaagt tot persoonlijk
leiderschap en betrokkenheid. Teams sturen
zichzelf aan en afgelopen jaar zijn er maar liefst
256 ideeën door medewerkers ingediend.
Leeftijd blijkt hierbij totaal geen issue meer.’

Hoogleraar Andries Grip werkte
mee aan het onderzoek. 'Het is
zorgwekkend dat er wordt be
zuinigd op zaken als training en
scholing van ouderen, iets wat
júist leidt tot hogere productiviteit
en motivatie', zegt hij. 'Slechts
17 procent van de werkgevers
besteedt hier bewust aandacht
aan. Veel anderen denken dat ze
met een lichter takenpakket en
zo nu en dan een seniorendag
genoeg hebben gedaan.'

Win-win

zestiger, noemen we ‘duurzame
inzetbaarheid’. Het uitgangspunt
hierbij is dat het een gedeelde
verantwoordelijkheid is van
werkgever en medewerker. De
medewerker moet ervoor zorgen
aansluiting te houden met het werk
en de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd
heeft de werkgever belang bij
goede, fitte en gemotiveerde
werknemers, die optimaal
bijdragen aan een flexibele
en productieve organisatie.
Lees onze tips en creëer een
win-winsituatie! ❙

‘Dat mensen van boven de 45 als oud worden gezien, begrijp ik niet.
Ze moeten nog twintig jaar! In ons bedrijf is 55 procent van de medewerkers
tussen de 45 en 55. We zijn zuinig op ze, want het zijn vakmensen met
kwaliteiten en ervaring. Het is wel zo dat veel oudere werknemers al lang bij
ons in dienst zijn. Verloop is er nauwelijks en dat heeft natuurlijk ook zijn
nadelen. Als iedereen straks met pensioen gaat, dan zouden we weinig
personeel overhouden. Daarom richten we ons er nu wel bewust op om
jongeren op te leiden en/of aan te nemen. Dat oudere werknemers moeite
hebben de snel veranderende techniek te volgen, herken ik niet. Iedereen
moet meegroeien met de steeds geavanceerdere machines, dat is gewoon
een vereiste. Daarnaast zijn er altijd mensen die een stapje extra willen
zetten en opleidingen willen doen, de een heeft dat meer dan de ander.
Maar met leeftijd heeft dat niks te maken hoor, het was twintig jaar geleden
precies hetzelfde. We bieden iedereen hier alle kansen om zich te ontwikkelen,
en ik laat het aan mensen zelf over wat ze daarmee doen.’

Dat je niet alleen als veertiger
fluitend naar je werk blijft gaan,
maar ook als vijftiger en als

5 TIPS VOOR WERKGEVERS
~ Zo haal je het beste uit je oudere werknemers ~
1.

Zorg voor een veilige en
gezonde werkomgeving
Je kunt als werkgever de leefstijl van
medewerkers beïnvloeden. Enkele ideeën:
waterkoelers plaatsen, fitness aanbieden,
bijdragen aan sportlessen, fietsen naar
het werk aanmoedigen, voorlichting geven
over gezonde leefstijl, gezondheids
programma’s aanbieden, de vette hap
in de kantine ontmoedigen.

De voordelen van
45-plussers
• loyaal
• werkervaring
• kennis
• procesgericht
• sociaal vaardig
• minder ik-gericht
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• levenservaring
•m
 eer inzicht in complexe
vraagstukken
• minder impulsief
• toleranter
• goede balans werk-privé

2.

Ga in gesprek
Wat zijn de wensen en verwachtingen
van de oudere medewerker? Wat vindt
hij of zij leuk, waar is hij goed in, heeft
hij verborgen talenten die nu nog niet
worden benut? Functioneringsgesprekken
zijn een prima manier om samen te
praten over loopbaanmogelijkheden.
Neem competenties daarbij als uitgangspunt, niet de leeftijd.

3.

4.

In de praktijk blijkt dat ouderen minder
cursussen en trainingen aangeboden
krijgen dan jongeren. Vaak vanuit de
verkeerde aanname dat de investering
niet meer wordt terugverdiend. Gevolg
is dat oudere werknemers een
achterstand oplopen ten opzichte van
hun jongere collega’s. Toch toont onderzoek aan dat oudere werknemers loyaler
zijn en langer bij een bedrijf blijven.
Senior werknemers vinden trainingen
ook heel belangrijk, zo blijkt uit het
rapport Working and Ageing (Cedefop,
2010) Wel lijkt het erop dat oudere
werknemers een voorkeur hebben voor
meer praktische on-the-job trainingen.
Streef ernaar dat oudere werknemers
net zo vaak meedoen aan cursussen als
jongere werknemers.

Jonge leidinggevenden zijn vaak angstig
om ervaren werknemers te managen.
Andersom kunnen oudere werknemers
er ook moeite mee hebben aangestuurd
te worden door een jonger persoon. De
oplossing: heb respect voor de ervaring
en expertise van de oudere werknemer
en zet deze in ten gunste van het bedrijf.

Investeer in trainingen

Koester de ervaring

5.

Bied doorgroei-/verander
mogelijkheden
Voorkom dat mensen langdurig eenzijdig
werk doen en daardoor vastroesten.
Een medewerker die langdurig hetzelfde
werk doet, heeft vaak meer moeite met
veranderingen dan iemand die regelmatig
van werkzaamheden wisselt.
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