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Inhoud presentatie

• Wat is Duurzame Inzetbaarheid?

• De gevolgen van leeftijdsdiscriminatie en -

stereotypering; de mythen en de feiten

• Hoe duurzame inzetbaarheid en mobiliteit te 

bevorderen met de focus op leeftijdscategorie > 

55 jaar?



Duurzame inzetbaarheid: In staat zijn om 

huidig en toekomstig werk uit te kunnen en willen 

(en mogen!) voeren

Werkvermogen

Vitaliteit

Employability



Wat is vitaliteit?

• Veel beschrijvingen van vitaliteit bevatten de 

woordstam "vita", dat "leven" betekent, zoals 

"levenskracht", "levendigheid", "levenslust", 

"levensenergie", etcetera.

• Vitaliteit staat voor energiek, veerkrachtig, 

gemotiveerd en met doorzettingsvermogen (bv Ryan 

& Frederick, 1997)

• Gemotiveerd en energiek zijn waardoor men 

gezond en productief aan het werk kan zijn en 

het plezier in het werk behoudt 



Wat is werkvermogen?

• Mate waarin mens fysiek, psychisch en sociaal in 

staat is om te werken (bv Ilmarinen et al., 2005)

• Gerelateerd aan gezondheid zoals omschreven 

door de WHO: een staat van volledig fysiek, 

mentaal en sociaal welbevinden en niet alleen de 

afwezigheid van ziekte (WHO, 1948). Huber voor uitbreiding

• Basis: gezondheid en functionele capaciteit

• ….de mate waarin een werkende, gegeven 

zijn/haar gezondheid, aan de vereisten van het 

werk kan voldoen (Van den Berg et al., 2010)



Wat is employability?

• De kansen en ervaren mogelijkheden voor 

mensen om (met plezier) aan het werk te 

komen en aan het werk te blijven (Van Vuuren, 

2011)

• Belangrijk aspect in kader van omgaan 

met baanonzekerheid (De Cuyper et al., 2009)

• Competentiegerichte benadering; geeft 

handvatten om werk te creëren (Fugate et al., 

2004; Van der Heijde & Van der Heijden, 2006; Van der Heijden et 

al., 2018)



Wat weten we over de Duurzame 

inzetbaarheid (DI) van de 55 plusser?

• Gezondheid en belastbaarheid nemen af met 
de leeftijd, maar vitaliteit niet (denk maar aan
The Stones…)

• Employability neemt ook af…

• Echter: de DI van ouderen wordt met name 
ernstig bedreigd door stereotypering en daaruit
voortkomende discriminatie (zie ook Van der 

Heijden, 2011; Von Hippel et al., 2019). 

Recent vervolg onderzoek in NL bevestigt dit…!



Motieven voor discriminatie:

Economische:

‘Delayed payment theorie’ (Lazear, 1981)

- Arbeidskosten zijn hoger (CAO, pensioen)

- Verwachte productiviteit is divers(er)

- ‘Return on investments’ wordt (te) laag…

Psychologische:

- Stereotypen, vooroordelen

- Sociale wenselijkheid



Stereotypering:

is conclusies trekken over informatie (bv
leeftijd) op basis van bevooroordeelde
cognitieve beelden of schema’s

(Posthuma & Campion, 2009, maar zie bv ook O’Laughlin et al., 2017)

- presteren minder (minder capabel, gemotiveerd
en productief)

- meer weerstand tegen verandering

- minder bereid tot leren en ontwikkelen

- betrouwbaarder



Duurzame inzetbaarheid



Stereotypering op de werkvloer (1):

• Werkgevers denken dat ouderen minder 
productief zijn, met oog op mentale en fysieke
belastbaarheid, flexibiliteit en omgang met 
nieuwe technologie en opleidingsbereidheid

• Beelden van oudere en jongere werknemers
verschillen als het gaat om competenties en wat
nodig is voor productiviteit! 

(Dalen, Henkens & Schippers, 2010)



Stereotypering op de werkvloer (2):

• Jongere leidinggevenden beoordelen oudere
werknemers slechter, dan oudere
leidinggevenden jongere werknemers…

• Dit wordt niet gecompenseerd door leiderschaps-
kwaliteit en of leeftijdsbewust HR beleid (!)

(Van der Heijden, 2011; Van der Heijden et al., 2010)



Wat kunnen we doen?

• Stereotypering doorbreken….

• Ontwikkelingsgericht en HR beleid in praktijk

brengen, met daarin aandacht voor DI, 

(loopbaan)ontwikkeling, en hulpbronnen

(zie bv Mazzetti et al., 2020; Veth, 2016; Van Vuuren et al., 2015). 



HR beleid om langer productief te blijven:

Ervaren Ervaren Verwachte

HR praktijken: Baantevre-

denheid

(1-10)

Disbalans

insp/opbr

(1-5)

pensioen-

Leeftijd in

jaren

Trainingsbeleid + - +
Aanpassing taken

Financiële prikkels

Werkurenbeleid

Pensioenbeleid - +
Aantal observaties 845 845 845

Bron: Montizaan, R., & Van Vuuren, T. (2015). Werkgevers vitaliseren te weinig. 

Opinion paper 65, Netspar.



Effectief HR beleid (voor ouderen)

Geen generiek levensfasebewust beleid, maar….

• Geïndividualiseerd beleid met oog voor het 
individu (diversiteit)

Past in denkkader Duurzaam HRM (de werkende
centraal)

• Duurzaam HRM is ook: samenwerken en 
krachten bundelen



Duurzaam HRM door bijvoorbeeld:

Aansluiten bij een netwerk van werkgevers:

• Uitwisseling van personeel op basis van talent

• Vraag en aanbod van personeel samen beter in 
balans brengen

• Meer ontwikkelmogelijkheden

• Meer mobiliteit

Voorbeelden in Nederland



Enkele cijfers uit 2019:

25 verschillende bedrijven hadden met elkaar 

10 matchtafels voor 189 kandidaten, waaruit 

419 acties zijn voortgekomen.

78% van de 189 kandidaten stroomden op deze 

wijze door (transities).



Enkele cijfers uit 2019:

Actief in 7 regio’s met elke maand een matchtafel

Elke maand 15-30 mensen per tafel (waarvan 70% 

werkgevers, 30% intermediairs)

2 of 3 persoonlijke pitches per tafel van kandidaten 

die graag een stap willen zetten (transitie)

Gemiddeld 5 vacatures werden gedeeld, maar er 

gebeurt ook veel buiten de tafels om.



Samenvattend:

Stel leren en ontwikkeling centraal; streef 

naar duurzaamheid, zeker ook voor 

ouderen!

Maak het persoonlijk voor het individu 

(maatwerk)

Bezuinigen? Zo min mogelijk op leren en 

ontwikkeling!

Zoek de samenwerking voor oplossingen 

(netwerken; werkgevers, overheid, 

onderwijs)



Hartelijk dank!
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