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Veilig en gezond aan ’t werk, dat raakt iedereen. Goed voor jou en voor de zaak. 

 

Beter werken, voor langere tijd 
 

Christa Sedlatschek, directeur van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het 
werk, over de manieren waarop ouderen mensen actief kunnen blijven op de arbeidsmarkt. 

 

2012 is het Europese Jaar voor actief ouder worden, of om de volledige titel te gebruiken, het Europese 

Jaar voor actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties. De meesten van ons zijn zich ervan 

bewust dat we in het merendeel van Europa een verouderende bevolking hebben. Dat wordt deels 

veroorzaakt door redenen waarop we trots kunnen zijn - we mogen ervan uitgaan dat we aanzienlijk langer 

leven dan voorgaande generaties. Gemiddeld leven we acht jaar langer dan de generatie in 1960 en de 

komende vier of vijf decennia zullen we zeer waarschijnlijk zien dat de levensverwachting met nog eens vijf 

jaar of zo toeneemt. Dat is een goede zaak voor ons allemaal. Maar combineer dit met de lage 

geboortecijfers die we de afgelopen paar decennia hebben gezien en u ziet een patroon dat zichzelf 

herhaalt binnen de gehele ontwikkelde wereld, met veel meer oudere mensen absoluut gezien, maar ook 

een veel groter aantal oudere mensen in de totale bevolking. 

 

Met andere woorden, de bevolking van Europa veroudert snel. In 2010 waren iets meer dan 87 miljoen 

mensen ouder dan 65 jaar, wat overeenkomt met zo'n 17,4% van de totale bevolking. Vergelijk dat eens 

met de cijfers van 1985: toen waren 59,3 miljoen mensen 65 jaar en ouder - 12,8% van het totaal. En het 

aantal zal naar verwachten nog verder toenemen met betrekking tot de mensen in de werkende leeftijd, 

met een verdubbeling in 2060. Dat is een uitdaging, maar ook een kans om de vaardigheden en 

mogelijkheden van oudere mensen te gebruiken.  

 

Op welke manier kunnen we deze heftige veranderingen aanpakken? Zoals László Andor, de Europese 

commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie het uitlegde: “de sleutel voor de aanpak 

van de problemen van een groeiend aantal oudere mensen in onze samenlevingen is 'actief ouder 

worden': oudere mensen stimuleren om actief te blijven door langer te werken en later met pensioen te 

gaan, door deel te nemen aan vrijwilligerswerk na de pensionering, en door gezond en zelfstandig te 

leven.” 

 

Actief ouder worden 
 

Vandaar het belang van het Europese Jaar van actief ouder worden, waarvoor in januari in Kopenhagen 

het startschot werd gegeven. Doel hiervan is bekendheid te geven aan de bijdrage die oudere mensen 

kunnen leveren aan de maatschappij en om besluitvormers te stimuleren om mensen te helpen 'actief' 

ouder te worden. Actief ouder worden gaat over oud worden in goede gezondheid, waarbij men 

onafhankelijk blijft leven en een volwaardige rol in de maatschappij vervult. 

 

Een elementair element hiervan is oudere werknemers de mogelijkheden te bieden om langer gezond te 

blijven op de arbeidsmarkt. De arbeidsparticipatie van oudere werknemers (55- 64 jaar oud) in de EU-27 is 

momenteel minder dan 50%. Met andere woorden, vanwege een aantal redenen verlaat meer dan helft 

van de oudere werknemers het arbeidsproces voordat ze met pensioen gaan. Dat betekent dat er een 

enorm ongebruikt potentieel is aan mensen die langer werken, om de langere levensduur van Europese 

burgers te ondersteunen.  
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Ramingen duiden met name op het groeiende aantal oudere vrouwen op de arbeidsmarkt van de EU-27, 

waarbij de arbeidsparticipatie voor vrouwen van 55 tot 64 tussen 2010 en 2060 naar verwachting zal 

stijgen naar 20,9%, tegenover een stijging van 11,5% bij de mannen. 

 

Zijn mensen blij met deze groter wordende rol voor oudere mensen op de werkplek? Volgens een recent 

Eurobarometer-onderzoek lijkt dat er wel op, met een brede steun voor het idee om oudere mensen tot en 

zelfs voorbij hun huidige pensioenleeftijd te laten werken. 61% van de Europeanen bijvoorbeeld is van 

mening dat mensen de mogelijkheid moeten hebben om te mogen blijven werken zodra ze de officiële 

pensioenleeftijd hebben bereikt. En een derde zegt dat zijzelf graag willen blijven werken, nadat ze de 

leeftijd hebben bereikt waarop ze pensioengerechtigd zijn. 

 

Maar als we dat willen bereiken, tonen onderzoeken ook aan dat er een breed bewustzijn is voor het 

belang van veiligheid en gezondheid op het werk (OSH), wanneer mensen langer blijven werken. Het 

tweede Europese opinieonderzoek over veiligheid en gezondheid op het werk, dat Ipsos MORI onlangs 

voor ons heeft uitgevoerd, laat zien dat 87% van de mensen in heel Europa geloven dat goede gezondheid 

en veiligheid op het werk belangrijk is als mensen langer blijven werken voordat ze met pensioen gaan 

(56% zegt dat het 'heel belangrijk' is). Maar volgens het Eurobarometer-onderzoek denken veel 

Europeanen tevens dat de omstandigheden op hun werkplekken ze wellicht niet toestaan om op hogere 

leeftijd te blijven werken: slechts vier van de tien (42%) zegt dat ze denken hun huidige werk te kunnen 

blijven doen tot de leeftijd van 65 jaar of ouder, terwijl 17% verwacht dat ze hun huidige werk niet kunnen 

blijven doen na de leeftijd van 59. Meer dan de helft zegt dat hun werkplek niet is aangepast aan de 

behoeften van oudere mensen. 

 

Veiligheid en gezondheid van oudere werknemers 
 

Als wij bij het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk het Europese jaar 

promoten dan benadrukken we ook het cruciale belang van goede veiligheid en gezondheid en 

bevordering van gezondheid op de werkplek in alle fasen van een werkbaar leven, wanneer oudere 

mensen langer moeten blijven werken.  

 

Wanneer we dus mensen gaan stimuleren om langer op de arbeidsmarkt te blijven, moeten we bepaalde, 

bestaande discriminatie van oudere werknemers aanpakken: het Europese jaar gaat voornamelijk over het 

veranderen van negatieve houdingen. In plaats van oudere mensen te beschouwen als een belasting van 

de bevolking in de werkende leeftijd, moeten ze worden erkend om hun waardevolle vaardigheden en 

ervaring die ze hebben en de bijdrage die daarmee op de werkplek kan worden geleverd.  

 

Maar oudere mensen zijn op bepaalde manieren ook kwetsbaarder op het werk. De kans is groter dat ze 

betrokken raken bij fatale werkplekongevallen. Ook langdurige gezondheidsproblemen nemen toe 

naarmate men ouder wordt: aandoeningen aan het spierskeletstelsel zijn met name een probleem en 

depressie is ook een van de meest voorkomende redenen voor een vroegtijdige pensionering. In functies 

met een hoge fysieke werklast constateren we natuurlijk hogere ziekteverzuimniveaus bij alle leeftijden, 

maar dat neemt aanzienlijk toe bij werknemers in de leeftijd van 45 tot 50 jaar. Desalniettemin zijn er grote 

verschillende tussen afzonderlijke werknemers op elke leeftijd in het werk dat ze kunnen doen, en de 

meeste, oude werknemers kunnen gezond en fysiek capabel blijven mits de juiste voorwaarden gegeven 

zijn. 

 

Leeftijdsmanagement op de werkplek 
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Wat we dus nodig hebben, is een echte nadruk op het belang van 'leeftijdsmanagement' op de werkplek: 

managers moeten rekening houden met leeftijdsgerelateerde factoren bij het toewijzen van bepaalde taken 

aan personen, zodat iedereen, ongeacht de leeftijd, zijn werk kan doen. 

 

Dat betekent dat we ons moeten richten op wat we 'werkgeschiktheid' noemen: het zoeken van de juiste 

balans tussen werken en individuele mogelijkheden. 

 

En op dat vlak is er meer dan genoeg wat werkgevers kunnen doen. Bevorderen van gezondheid op de 

werkplek bijvoorbeeld, waarbij werknemers worden geholpen om een gezonde levensstijl aan te nemen 

wat betreft eten, drinken en beweging. En het uitvoeren van de juiste risicobeoordelingen, waarbij rekening 

wordt gehouden met individuele verschillen tussen werknemers wat betreft hun mogelijkheden en 

gezondheid: Leeftijd wordt gewoon een van de vele factoren waarmee rekening moet worden gehouden 

wanneer managers nadenken over de 'geschiktheid' van werknemers voor bepaalde soorten werk. 

 

Ten slotte vormt het opnieuw invulling geven van individuele werktaken als aansluiting op de sterke 

punten, behoeften en mogelijkheden van oudere werknemers een essentieel onderdeel van 

leeftijdsmanagement. Onderzoek toont aan dat er een scala maatregelen is waarmee werkgeschiktheid 

met betrekking tot werkorganisatie, werkuren, training, ergonomische maatregelen enz. kan worden 

verbeterd. En de meest effectieve en efficiënte manier om de werkplek aan de behoeften van werknemers 

aan te passen, is ze te betrekken bij het plannen en uitvoeren van de maatregelen. Zij zijn de experts van 

hun werkplek.  

 

Er zijn meer dan voldoende voorbeelden van de wijze waarop dit in de praktijk kan werken. Een 

productiebedrijf heeft bijvoorbeeld een 'Leeftijdsregelingsschema' geïntroduceerd waarbij werknemers 

boven de 58 jaar extra vrije dagen krijgen, waardoor ze meer tijd hebben om uit te rusten nadat ze fysiek 

inspannend werk hebben gedaan. Dat heeft ertoe geleid dat oudere mensen in het bedrijf zo'n drie jaar 

langer blijven werken voordat ze met pensioen gaan. Een energiebedrijf heeft ondertussen een '80-90-

100'-programma geïntroduceerd, waarmee oudere werknemers in staat worden gesteld om hun werktijd 

met 20% te verminderen, waarbij hun salaris wordt verlaagd met 10% maar ze alle pensioenvoordelen 

behouden: ook dit heeft ertoe geleid dat werknemers langer blijven werken voordat ze met pensioen gaan.  

 

Voorbeelden als deze laten zien dat mensen geschikt en bereid zijn om langer te werken als ze daartoe 

worden gemotiveerd. En onderzoek laat zien dat dit allemaal resulteert in lager ziekteverzuim, lagere 

arbeidsongeschiktheidskosten en een betere productiviteit: het investeringsrendement voor dergelijke 

regelingen kan na enkele jaren tussen drie en vijf tegen een bedragen.  

 

 

 Leeftijdsmanagement op Europese werkplekken laat een duidelijk verschil zien tussen organisaties die  

 omgaan met ouder wordende werknemers op een 'probleemoplossende' en 'proactieve' manier en 

degene die dat niet doen. 

 

 Organisaties die ouder wordend personeel uitsluitend zien als een probleem neigen ernaar het minder 

goed te doen dan degene die het als een gelegenheid zien en die het maximale uit de kans halen om 

bijvoorbeeld jongere werknemers, te laten leren van oudere.  

 

 

Actief ouder worden serieus nemen, is de moeite waard en niet alleen voor werknemers en hun 

werkgevers. Recent onderzoek toont aan dat hoe beter onze werkgeschiktheid is voor pensionering, des te 

beter onze levenskwaliteit daarna is, met minder ziekte en fysieke of geestelijke verslechtering. En dat 
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betekent lagere gezondheidszorgkosten voor ons allemaal: investeren in gezondheid en veiligheid op het 

werk is een investering voor iedereen. Wat belangrijk is, is dat er tijdig wordt begonnen. De jonge mensen 

van vandaag zijn de oudere werknemers van morgen. 

 

De basis hiervoor is het opzetten van een preventieve cultuur en om mensen de mogelijkheden te bieden 

om actief deel te nemen aan het creëren van een betere werkomgeving. Goed leiderschap en goede 

werknemersparticipatie is een bewezen succesfactor.  

 

 

Voor meer informatie over het werk van EU-OSHA op dit gebied, gaat u naar 

http://osha.europa.eu/en/priority_groups/ageingworkers 

of u downloadt het maatregelenpakket van ons Europese zusteragentschap,  

de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound), op 

http://www.eurofound.europa.eu/resourcepacks/activeageing.htm 

 

http://osha.europa.eu/en/priority_groups/ageingworkers
http://www.eurofound.europa.eu/resourcepacks/activeageing.htm

