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REPORTAGE VIJFTIGERS OP DE ARBEIDSMARKT

Senioren: gewoonkeihardnodig

Van onze verslaggeefster
Nanda Troost

UTRECHT/AMSTERDAM Eén oudere
is twee jongeren. De werkgevers uit
de regio Utrecht zijn het wel eens
met deze stelling over ouderen op de
arbeidsmarkt. Tijdens de netwerkbij-
eenkomst voor ondernemers moe-
ten ze vanavond nu eenmaal voor of
tegen kiezen. En dus vliegen de cli-
chés over en weer: een oudere is niet
flexibel, zijn kennis is niet up-to-da-
te. En anders weerhoudt de hogere
pensioenpremie werkgevers er wel
van de grijze generatie in dienst te
nemen, klinkt uit de zaal.
Bijna 40 procent van de werklozen

die bij hetUWV staan ingeschreven, is
50-plus. Enookal schuiftdepensioen-
leeftijd vanaf 2020 naar 66 en 67, de
176 duizend werkloze ouderen vor-
meneengroepdie lastig aanhetwerk
komt. Van de 50-minners in deWW is
63 procent na een jaar weer aan het
werk. Vande 50-plussers is dat slechts
31 procent. In een poging daar veran-
dering in te brengen is het bij het
UWV in november 50-plusmaand.
Toch komen oudere vrachtwagen-

chauffeurs bij Gert Wich (58) van de-
tacheringsbedrijf Crossdocks met
‘het grootste gemak’ aan de slag. Hij

wil niet iedereen over een kam sche-
ren, maar merkt wel dat ‘jongeren
lang niet altijd zin hebben om vroeg
aan het werk te gaan. Ik detacheer
een 58-jarige chauffeur die iedere
morgenomhalf vijf drie kwartier on-
derweg is naar zijn opdrachtgever.
Het klinkt heel belerend, dat weet ik,
maar zo is het vaak wel.’
Het hapert doorgaans bij de accep-

tatiegraad van de werkgevers, zegt
Peter Stoks, landelijk arbeidsmarkt-
projectleider bij het UWV WERKbe-
drijf. Te duur, niet flexibel, vaker ziek,
kennis niet up-to-date. Maar er zit
een kloof tussen beelden en feiten,
stelt TNO in zijn rapport De mythe
doorbroken. De feiten wijzen uit ‘dat
een overgrote groep oudere werkne-
mers zeker tot de leeftijd van 65 à
70 jaar het werk goed aan kan.’ En
‘Ouderen verzuimen inderdaad
doorgaans langer, maar wel minder
vaak dan jongeren.’
‘Ouderen zijn bij ons van groot be-

lang’, zegt Jaap Lageman van Green-
cab in Utrecht, waar zeker de helft
van de 120 chauffeurs boven de 50 is.
‘Ze wetenmeer van de wereld, en dat
bevalt onze klanten van wie er ook
veel ouder zijn.’ Het taxibedrijf rijdt
met elektrische auto’s in de regio
Utrecht op contract of op bestelling.

‘Bij die duurzaamheid passen ook
oudere werknemers.’
Het bedrijf doet mee aan een groot

proeftuinproject elektrisch rijden, en
heeft al een kleine twintig boventalli-
ge, oudere postbodes en -sorteerders
van TNT in dienst. Nu zijn het UWV en
de gemeente bezig met de selectie

van twintig 50-plussers uitWWenbij-
stand. Ze krijgen een opleiding van
drie maanden, een jaarcontract, en
daarna, als het beide partijen bevalt,
een vastebaan. Volgend jaar volgener
als het aan Greencab ligt nog eens
twintig 50-plussers. Lageman: ‘We
hebben ze gewoon keihard nodig.’
De ervaring met de bemiddeling

voor oudere werknemers is bijna al-
tijd succesvol, zegt Stoks vanhetUWV.
Tussen2007 en2010 zijnmet subsidie
van Sociale Zaken 118 duizend oude-
ren aan werk geholpen. Er kwamen
speciale werkcoaches voor ouderen,
proefplaatsingen deden de rest. Maar
nu het project is afgelopen, loopt de
oudere werknemer weer tegen de
klassieke obstakels aan. De directies
van grote bedrijven staan vaak posi-
tief tegenover oudere werknemers,
aldus Stoks, maar daar waar de zaken
worden gedaan, komt de oudere niet
aan de bak. ‘Het middelmanage-
ment – vaakmidden 30 – lijkt geen zin
te hebben om iemand als hun vader
of moeder aan te nemen.’
‘Het lijkt soms een battle of the ge-

nerations’, zegt ook Piet Vessies, seni-
oradviseur van de werkgeversvereni-
ging AWVN. ‘De strijd tussen kapitaal
en arbeid is vervangen door die tus-
sen jong en oud.’
Vessies noemt het kortetermijnbe-

leid waardoor oudere werknemers
aan de kant komen staan. Ouderen
zijn niet zo zeer duurder dan jonge-
ren, ze zijn vaak minder aantrekke-
lijk door allerlei regelingen die ze
minder inzetbaar maken. ‘Soms zijn
er drie 55-plussers nodig voor twee
functies. Ze hebben seniorendagen,

hoeven niet meer in ploegendienst
te werken. Deeltijdpensioen zou veel
beter zijn. Maar het is nog altijd soci-
aal geaccepteerd dat mensen die
lang hebben gewerkt eruit mogen.’
Het blijft vooral een kwestie van

maatwerk leveren om de oudere
werkloze weer aan de slag te krijgen.
Wich – in een vorig leven adjunct-di-
recteur van de sociale dienst in
Utrecht en regiodirecteur vanwatnu
UWV heet – heeft ervaren dat de re-
gels niet aansluiten op de ‘weerbar-
stige praktijk’. ‘Traditionele reïnte-
gratie is duur enwerkt vaak niet. Een
individuele aanpak wel.’
En dus zoekt Greencab een oplos-

sing als een 63-jarige chauffeur niet
weet hoe hijmet een computermoet
omgaanbij een toets Engels voor zijn
aanvullende opleiding aan de taxi-
academie. Lageman: ‘Sommigeoude-
renwaren vergroeidmet hun bedrijf
enmoesten een grote stap zetten om
naar ons te komen.Maar uiteindelijk
werken ze hier met veel plezier. Ook
oud-managers die het helemaal heb-
ben gehad met stress, maar wel
graag met mensen omgaan. Ze heb-
ben rust en relatieve vrijheid, rijden
met een klant naar Groningen,
Schiphol, of draaien gewoon een
dagje Utrecht.’

De pensioenleeftijdmag omhooggaan, ouderen zijn nog steeds niet erg gezien op
de arbeidsmarkt. Ten onrechte, hoopt de UWV in de 50-plusmaand aan te tonen.

Ouderen weten
meer van
de wereld
Jaap Lageman
Greencab

Sjon Lisman (52),
taxichauffeur bij Greencab,
Utrecht
Werd na negen jaar post sorteren bovental-
lig bij TNT Post, maar kon via outplacement
bij Greencab terecht.

‘Ik kon een dag mee. Dan zie je dat dit heel
anders is dan de straattaxi, waar je – als je
pech hebt – een uur staat te wachten voor
een ritje van 7 euro. Ik moest mijn chauf-
feurspas halen en heb mijn diploma sociale
vaardigheden gehaald. Nu ben ik bezig met
het certificaat doelgroepenvervoer. Dan
leer je hoe je iemand in een rolstoel veilig
in en uit de bus krijgt. Op Friesland na ben

ik al in alle provincies geweest. Die verre
ritten zijn de leukste. Ik heb eerst drie
maanden een leerwerkbaan gehad, toen
was ik nog in dienst van TNT. Inmiddels is
dit al mijn tweede jaarcontract bij Green-
cab. Na drie keer een jaarcontract hoop ik
een vaste baan te krijgen. Ik had niet weg-
gewild bij TNT, maar heb het hier prima
naar mijn zin.’
Louis de Ruig, projectmanager Greencab:
‘Ouderen zijn de ideale groep. Ze zijn loyaal
en blij dat ze aan het werk kunnen. Wij rij-
den puur contractwerk of besteld vervoer.
Dat is prima werk, ook voor ouderen. Boven-
dien reageren onze klanten positief op ou-
dere, ervaren chauffeurs.’

Robert Spee (46),
vrachtwagenchauffeur bij
transportbedrijf De Rooy, Houten
Zat twee jaar in de WW nadat hij bij een
massaontslag na 24 jaar dienstverband op
straat was komen te staan.

‘Ik merkte dat ik door mijn leeftijd niet aan de
bak kwam. Ik had alle papieren, ervaring ge-
noeg, 24 schadevrije jaren. Ik heb hier kennis-
gemaakt, gewerkt bij het laden en lossen en
meegereden met mijn mentorchauffeur. Eerst
heb ik drie maanden gewerkt met behoud
van uitkering, nu heb ik een halfjaarcontract.
De Rooy heeft de intentie uitgesproken om

goede chauffeurs te houden. Dat gebeurt na
drie keer een tijdelijke contract. Ik ben blij
met deze kans. Mijn vrouw zegt dat ze de
man terug heeft op wie ze twintig jaar gele-
den verliefd is geworden.’
Peter Hermsen, personeelsfunctionaris: ‘Ou-
dere chauffeurs zijn iets duurder, maar de ver-
schillen zijn niet zo groot. Oudere chauffeurs
hebben wat meer verantwoordelijkheidsge-
voel, dat is ook voor onze klanten prettig. Ze
lossen onverwachte situaties onderweg be-
ter op, rijden zuiniger en rijden gemiddeld
minder schade. Als je weet dat we gemiddeld
15 euro per dag per wagen winst maken, is
dat voor ons bedrijf heel belangrijk.’

Foto’s Raymond Rutting / de Volkskrant


