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Veel gewone hardwerkende oudere Nederlanders verloren de laatste jaren hun baan. 
Door fusies, reorganisaties en faillissementen staan ze ineens op straat. Zich altijd 
volledig ingezet, met veel (levens)ervaring en sociaal kapitaal. Afgedankt. Een 
uitnodiging voor een sollicitatiegesprek? Nee. Ook niet na 123 keer solliciteren. Laat 
staan een nieuwe baan. Maar ja, als je vijftig bent en je baan kwijt, moet je nog wel 17 
jaar (als het niet langer wordt) overbruggen! 

Ook de overheid, sociale partners, sectoren en gemeenten realiseren zich dat hulp 
geboden is. Er wordt volop ingezet op maatregelen om oudere werknemers te 
“empoweren” en werkgevers te verleiden hen in dienst te nemen. Met 
scholingsvouchers, netwerktrainingen en inspiratiedagen, verwerven ouderen kennis en 
competenties en worden zij geactiveerd. En met een mobiliteitsbonus/premiekorting 
(een werkgever betaalt minder premies als hij een oudere werkloze aanneemt), een 
proefplaatsing (ouderen werken twee maanden met behoud van uitkering), een no-
riskpolis WW (bij ziekte van de oudere betaalt de overheid), en het onder de aandacht 
brengen van kwaliteiten van ouderen (campagne ‘Open voor 50plus’), probeert men 
werkgevers over de streep te halen. Hoeveel dit allemaal kost, hoeveel ouderen er 
gebruik van maken, en of het effectief is, is onbekend (alleen van de proefplaatsing 
weten we dat het werkt) (Re-integratie van oudere werklozen, 2016).   

Maar is dit wel de juiste weg? En ligt aan deze “oplossingen” wel de juiste analyse ten 
grondslag? Is er iets mis met de oudere werknemers dat zij “empowered” moeten 
worden? En waarom werkgevers met financiële prikkels verleiden om ouderen in dienst 
te nemen? Is het realistisch om te blijven inzetten op volledige werkgelegenheid voor 
iedereen, terwijl door globalisering, automatisering en robotisering steeds meer banen 
verdwijnen? Zeker, er komen nieuwe banen bij, ook door robotisering! Maar zijn deze 
voor de oudere werklozen? Of staan zij achter in de rij?  

En maatregelen die ouderen oplappen en werkgevers met geld over de brug halen? 
Heeft dit zin of is dit symptoombestrijding? Of moeten we overgaan tot quota voor het 
aantal vijftig plussers dat bedrijven en instellingen in dienst moeten  hebben? 

Ook Lodewijk Asscher vindt het heel belangrijk dat een ander denkklimaat ontstaat over 
oudere werknemers, en dat het heel normaal wordt om hen in dienst nemen. Hij heeft 
daarvoor als boegbeeld John de Wolf ingezet. Zou dit werken?  

In dit symposium staat centraal hoe we om moeten en kunnen gaan met 50 plussers op 
zoek naar werk. Wat is de oorzaak van de problematiek en wat de oplossing? In de 
gemeenteraadsverkiezingen in 2018 dient dit een belangrijk aandachtspunt te zijn. Wat 
kunnen gemeenten doen zodat ook ouderen door het verrichten van arbeid zin kunnen 
geven aan hun bestaan? 
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