
gewerkt. Dat is circa 40% van je
werkzame leven. En dan word
je uitgerangeerd. Dat is toch ab-

surd. Een auto met
een levensduur van
7 jaar zet je toch ook
niet na 3 jaar aan de
kant?”

Hij vervolgt:
„Neem dat cliché
over ziek zijn. Ik ben
nu zelf ook in de vijf-
tig en ik ben écht
minder vaak ziek
dan toen ik dertig
was en nog kleine

kinderen had die mij regelma-
tig aanstaken met tal van virus-
jes die ze van school meena-
men. Onderzoek, eveneens
van TNO, heeft aangetoond dat
ouderen helemaal niet vaker
ziek zijn. Ze leven zelfs gezon-
der dan jongeren. Het enige is
dat zij, als ze ziek zijn, wel wat
langer uit de running zijn. Maar
uit eigen ervaring kan ik zeggen
dat het ziekteverzuim bij onze
seniore uitzendkrachten bui-

„Ouderen zijn de allochto-
nen van de arbeidsmarkt”, zegt
Menno Meijer, oprichter van
Rvaring, een uitzendbureau
dat zich richt op 40-plussers.
„Ze hebben ooit een bepaald
stempel gekregen en daar ko-
men ze niet van af. De vooroor-
delen over ouderen zijn legio.
Ze zouden niet alleen duur zijn,
maar ook minder productief en
vaker ziek zijn. Dit stigma, dat
voor een groot deel simpel te
weerleggen is met feiten, is be-
paald door het beeld dat wij op
ons netvlies hebben van onze
ouders toen zij 40-plussers wa-
ren. Maar uit onderzoek van dr.
Sheila de Vries van TNO blijkt
klip-en-klaar dat tegenwoordig
iemand van zestig net zo vitaal
is als iemand van 45 toen. Je
moet in feite 15 jaar van de ka-
lenderleeftijd aftrekken.”

Volgens Meijer,
die 10 jaar bij het uit-
zendconcern Rand-
stad heeft gewerkt,
geeft het geen pas
om in één klap een
hele groep werkne-
mers over een kam
te scheren en vervol-
gens af te schrijven.
„Een klein reken-
voorbeeldje: stel je
begint op je 22e met
werken, dan moet je dus 43 jaar
werken tot je pensioen. Als je
veertig bent, heb je pas 18 jaar

tengewoon laag is, minder dan
1%.”

Ook het argument dat oude-
ren te duur zijn, verwijst Mei-
jer graag naar het rijk der fabe-
len. „Onzin! De arbeidsmarkt is
een markt van vraag en aan-
bod. Als je te veel vraagt, vind
je geen baan. Wij merken bij
onze kandidaten dat salaris zel-
den een struikelpunt is. De
meeste senioren stellen werk
boven inkomen. Ze zijn bereid
zich aan te passen en stellen
zich flexibel op. Dat kan ook,
omdat vaak hun kosten lager
zijn: de kinderen zijn veelal het
huis uit, de woning is half afbe-
taald en hun partner werkt
eveneens.”

Hij vervolgt: „Oudere werk-
zoekenden die halsstarrig vast-
houden aan hun laatstverdien-
de salaris lopen de kans zichzelf
uit de markt te prijzen. Ergens
begrijp ik in dit verband minis-
ter Donner ook wel. Hij heeft
met zijn opmerking in het tv-
programma Buitenhof natuur-

lijk een steen in de vijver wil-
len gooien en de discussie wil-
len openen. Ik ben het wel met
hem eens dat salarissen eigen-
lijk gebaseerd moeten zijn op
inzet en prestatie en niet op an-
ciënniteit.”

„Maar hoe je het wendt of
keert, pas écht duur is het, als
een bedrijf om de
drie jaar een nieuwe
selectieprocedure
moet starten om een
jong en onervaren ie-
mand aan te nemen
en in te werken, die
vervolgens weer na
enige tijd vertrekt
omdat het gras elders
groener is of lijkt. Als
HRM afdeling ben
je, inclusief inwerk-
en vervangingskos-
ten, advertenties, as-
sessments en trainin-
gen, zo E 40.000
verder. Senioren zijn loyaler.
Die jobhoppen minder. Hun
carrièredrang is afgenomen. Ze
weten beter wat ze willen. Als
ze eenmaal kiezen voor een be-
paald bedrijf blijven ze door-
gaans ook. Dat bespaart kosten.
Bovendien, wat werkelijk telt

voor de meeste personeels-
functionarissen zijn naast op-
leiding, vooral de juiste menta-
liteit, flexibiliteit en… erva-
ring.”

Hoewel de meeste uitzend-
bureaus het afgelopen jaar
flink te lijden hebben gehad
van de crisis, blijven de uit-

zendformules die
een nichemarkt
aanboren, zoals Stu-
dentenwerk en
Rvaring, voorzich-
tig groeien. „Ons
businessmodel past
in de tijd”, zegt Mei-
jer, die verwacht
met het oog op de
vergrijzing en de
ontgroening en de
toenemende krapte
op de arbeidsmarkt
die daardoor vanaf
2011 zal ontstaan,
dat seniore werkne-

mers in de toekomst steeds ge-
wilder zullen worden. „In 2050
zal de levensverwachting van
mensen meer dan 100 jaar zijn,
zo verwachten wetenschap-
pers. Dat betekent dat we niet
alleen moeten doorwerken,
maar ook kunnen en willen.” 

• Oudere werknemers zijn geen dinosauriërs, maar veelal vitale arbeidskrachten die uiterst loyaal
en kundig zijn. FOTO: CORBIS

UTRECHT – Voorbeelden van vitale senioren zijn er genoeg.
Sla de krant er maar op na: Patricia Paay die op haar zestigste
naakt in de Playboy staat. Paul McCarthy (alweer 67) die een
swingend concert geeft. En Neelie Kroes (68) die een tweede ter-
mijn als eurocommissaris accepteert. Toch zitten de ouderen op
de arbeidsmarkt in het verdomhoekje. Zeker 6,8% van de wer-
kende 55-plussers in Nederland zegt met leeftijdsdiscriminatie te
maken te hebben. Het Europees gemiddelde ligt op slechts 2,7%.
Eind november werd bekend dat zelfs de overheid hier geen 50-
plussers aanneemt en deze week pleitte minister Donner (Sociale
Zaken) doodleuk voor minder salaris voor deze groep, omdat ou-
deren ’te duur zijn’.

■ door PAOLA VAN DE VELDE

SENIORE WERKNEMERS
MOETEN UIT HET
VERDOMHOEKJE

40-plussers
zijn

loyaler, ze
jobhoppen

minder

Het gaat
om de
juiste

mentaliteit,
flexibiliteit

en
ervaring

’Oudere is allochtoon van de
arbeidsmarkt’
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Deze week kwam een oud-
collega op bezoek. Bijpraten
over de marktontwikkeling.
We liepen naar een spreek-
ruimte. Verbaasd zei ze:
„Hé, heb jij geen eigen ka-
mer meer?” „Nee,” ant-
woordde ik. „En geen eigen
bureau, geen eigen stoel,
geen kasten. Alleen mijn te-
lefoon en mijn lap-
top. En dat werkt
prima.”

De omgeving
waarin je werkt,
beïnvloedt je ge-
drag en je denken.
De ruimte, de in-
richting ervan en
hoe je die gebruikt.
Wat vastligt en
wat je zelf vorm-
geeft. Wat je ziet
en wie je ziet. Wat je hoort
en wat je niet hoort. Waar je
je informatie haalt en hoe jij
je kennis deelt. Waar heb je
een eigen kamer of bureau
voor nodig? Daar stond
vroeger je vaste computer,
kwam je telefoon uit de
muur, stond je overvolle
kast. Voorbij. Nergens voor
nodig. Een omgeving die
niet meer past in deze tijd. 

Inmiddels ben ik er al ja-
ren aan gewend en velen
met mij in andere Neder-
landse organisaties. Het is
een nieuwe manier van wer-
ken. Onze kantoren hebben
verschillende soorten werk-
plekken. Je kunt een ruimte
kiezen die past bij wat je
gaat doen. Rustig schrijven?
Neem een ruimte waar het
stil is. Overleggen? Kies een
werkplek waar je samen kan
zitten praten zonder anderen

te storen. Behoefte aan af-
wisseling? Kies een open
plek, waar je gemakkelijk
door een collega aangespro-
ken wordt. In zo’n omgeving
krijg je veel mee van alles
wat er gebeurt. Van wat an-
deren weten, doen en mee-
maken. Transparant. Een
dynamiek waarin je sneller

leert. Die inspireert.
Bevrijd van ballast
kun je overal wer-
ken, ook thuis. De
nieuwe technologie
maakt het mogelijk.
Toch geven bij ons
veel collega’s er de
voorkeur aan om op
kantoor te komen
als ze niet bij een
klant zijn. Die om-
geving heeft blijk-

baar meerwaarde.
Vele jaren geleden kregen

wij als adviesbureau soms de
opmerking dat we wat
rechtlijnig waren in onze
aanpak. Niet iets om trots op
te zijn. Dus een cultuurver-
andering was geboden. De
werkomgeving was één van
de zaken die we aanpakten.
Inmiddels is die kritiek ver-
stomd. Uit een onlangs ver-
schenen onderzoek (MT 100)
naar adviesbureaus in Ne-
derland, blijkt dat managers
ons op nummer één zetten
qua flexibiliteit. Missie cul-
tuurverandering geslaagd!
Heeft het steeds opnieuw je
eigen werkomgeving creëren
daar een beetje aan bijgedra-
gen? En de transparantie en
dynamiek van die omge-
ving? Zeker weten. En die
eigen kamer? Laat maar zit-
ten. 

Heb jij geen
eigen kamer?

• Wilma Buis, Algemeen Directeur, Mercuri Urval b.v.
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Werkdruk
De werkdruk is flink toege-

nomen dankzij de crisis.
Vooral bij secretaresses zorgt
dit voor meer stress en een
fikse uitbreiding van het ta-
kenpakket, vaak ook nog
met karweitjes die onder hun
niveau liggen. Dit blijkt uit
een onderzoek van Content
onder 1350 van haar werkza-
me flexkrachten. Een kwart
van de ondervraagden ver-
wacht dat de werkdruk struc-
tureel zal toenemen. Om de
druk op te vangen wordt er
harder en langer doorge-
werkt. Ook werk mee naar
huis nemen gebeurt steeds
vaker.

Meelopen
Vakbond CNV Diensten-

bond zou graag zien dat
vrouwen bij de Rabobank
een weekje kunnen meelo-
pen met een collega die iets
hoger in de organisatie zit.
Dat staat in de voorstellen-
brief die de bond heeft inge-
leverd voor de nieuwe cao bij
de Rabo. CNV-bestuurder
Sandra Hendriks hoopt dat
vrouwen door de ’stage’ de
smaak te pakken krijgen om
te klimmen in de organisatie.
„Op deze manier kun je kij-
ken of je de baan die je leuk
lijkt aan kunt. Het moet na-
tuurlijk wel een reële functie
zijn. Je kunt niet ruilen met
de raad van bestuur.” Ook de
bazen zouden eens het werk
van hun ondergeschikten
kunnen doen. 

TelewerkJaarprijs
SNS Reaal heeft deze week

de TelewerkJaarprijs gewon-
nen. De onderscheiding is be-
doeld voor bedrijven die zich
inzetten om het Nieuwe Wer-
ken (plaats en tijd onafhan-
kelijk) te bevorderen. SNS Re-
aal is bekroond omdat de or-
ganisatie de werkplek, werk-
tijden en de managementstijl
flexibel heeft gemaakt. KPN
mocht de TelewerkAspect-
prijs in ontvangst nemen,
omdat zij het elektronisch
vergaderen op grote schaal
heeft ingevoerd. Een op de
drie vergaderingen bij KPN
gaan tegenwoordig via een
conferencecall. Hiermee
heeft het personeel 283.000
uren reistijd, oftewel 19 mil-
joen wegkilometers be-
spaard. 

Een applicatiebeheerder is (me-
de)verantwoordelijk voor de com-
puterprogramma’s en netwerken
die in een bedrijf of instelling wor-
den gebruikt. Hij bepaalt welke pro-
gramma’s – meestal administratieve
of industriële toepassingen – wor-
den ingevoerd en zorgt er vervol-
gens voor dat alle gebruikers de ap-
plicatie optimaal kunnen benutten.
Daartoe is het noodzakelijk dat hij
bijvoorbeeld een goede handleiding
schrijft of trainingen organiseert.

Hij past het automatiseringssys-
teem zo veel mogelijk aan de eisen
en wensen van de gebruikers aan.
Voortdurend moet hij alert blij-
ven of er aanpassingen nodig zijn.

Door de groeiende informatie-
behoefte en verdergaande techni-
sche ontwikkelingen worden er
steeds hogere eisen gesteld aan de
applicatiebeheerder. Het afbreuk-
risico is best groot, gezien de grote
impact die fouten in het systeem
op de bedrijfsvoering kunnen heb-

Wat verdient een… APPLICATIEBEHEERDER
Startsalaris: (MBO/HBO niveau):
tussen €1550,= en €1900,= 
Na 5 jaar ervaring:
circa €2500,= tot €2777,= 
Tien jaar ervaring:
circa €3083,= tot €4200,= 
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Ron Buijze (35) is aange-
steld als operationeel direc-
teur bij AMK Groep, een
reïntegratiebureau dat ge-

specialiseerd is
in het bemidde-
len van zieke
werknemers
naar passend
werk bij een
andere werkge-
ver. Hij werkt
al drie jaar bij
het bedrijf, tot
voor kort als
kwaliteitsmana-
ger. In het ver-

leden heeft Ron ruime er-
varing opgedaan in verschil-
lende P&O-functies, o.a. als
HRM-adviseur bij Achmea.

***
Chris van Bruggen (41) is

in dienst getreden bij Syn-
trus Achmea Vastgoed. Als
teammana-
ger account-
management
is hij verant-
woordelijk
voor het 

relatiebe-
heer met de
opdrachtge-
vers van het
bedrijf. Ook
de uitbouw
van com-
merciële activiteiten rich-
ting Institutionele relaties
in de Nederlandse markt
vallen onder zijn aandachts-
gebied. Voorheen was hij
o.a. werkzaam 

voor AXA Investment
Managers en ABN Amro
Asset Management. 

***
Mark de Groot (30) treedt

per 1 januari toe tot de di-
rectie van BPSolutions in
Driebergen als commerci-
eel directeur. Hij studeerde
technische bedrijfsweten-

schappen aan
de Rijksuniver-
siteit Gronin-
gen en is sinds
2004 werkzaam
geweest als con-
sultant op het
grensvlak van
strategie, orga-
nisatie en infor-
matietechnolo-
gie bij Atos
Consulting en

PA Consulting Group. Hij
werkt sinds juni 2009 bij
BPSolutions als ’business
development manager’. 

***
Mark Meijer (44) is be-

noemd tot country manager
Nederland bij ELAN IT,
specialist in IT workforce
solutions en onderdeel van
Manpower. Hiervoor be-
kleedde hij internationale
salesmanagementfuncties
bij onder meer Gartner. 

***
Autodistribution Neder-

land (ADN)
heeft Geert-
Jan van Et-
tro (40) aan-
gesteld als
inkoopmana-
ger. In zijn
nieuwe
functie
wordt Geert-
Jan verant-
woordelijk
voor de in-
koop van het complete pro-

ductportfolio van de op één
na grootste distributeur van
automaterialen voor de Ne-
derlandse markt. Van Ettro
werkte voorheen o.a. als in-
koopverantwoordelijke bij
Office Depot Europe en
Wurth Nederland. 

***
Robin Smits (38) is gestart

als Sales & Marketing Di-
rector bij Veiligmobiel, dat
mobiele device manage-
mentdiensten levert. Smits
is afkomstig van KPN Mo-
bile, waar
hij als sales-
en later
marketing-
manager
werkte, en
Brightpoint.
Bij dit laat-
ste bedrijf
was hij als
business
unit mana-
ger verant-
woordelijk voor de verkoop
en marketing van Smartp-
hones & Mobility in de Be-
nelux.

***
Wienke Bodewes (56)

heeft er een nieuwe, onbe-
zoldigde nevenfunctie bij.
Hij is gekozen tot voorzitter
van de NEPROM, de ver-
eniging van Nederlandse
projectontwikkelaars. Bo-
dewes is in het dagelijks le-
ven algemeen directeur van
Amvest. Binnen de NE-
PROM was hij al actief als
voorzitter van de Commis-
sie Woningmarkt en de
Werkgroep Herstructure-
ring.

***
Yolande Strikker (39)

wordt de Managing Partner
van wervings- en selectie-
bureau NTOUCH Interim
in Amsterdam. Zij wordt
verantwoordelijk voor de
Interim Professionals op
het gebied van Marketing,
Communicatie en Sales.
Strikker heeft al 20 jaar er-
varing in die branche. Zij
voerde eerder opdrachten
uit voor o.a. Robeco, Post-
bank en Canon. 

• Mark de
Groot

• Ron Buijze 

• Robin Smits

• Chris van
Bruggen

• Geert-Jan
van Ettro

Daniëlle Santen (40) is
de nieuwe directeur van
SPARQ, specialist in klant-
contact en oplossingen voor
receptieposten, facilitaire
servicedesks, secretaresses
en contact centers. Zij is af-
komstig uit de uitzendbran-
che, waar ze diverse mana-
gementfuncties bekleedde.

„Het is vooral de dyna-
miek die het werk bij deze
club zo leuk maakt. Snel
schakelen, flexibel kunnen
inspelen op klantwensen en
samen met de klant de
dienstverlening innoveren,
dat alles ligt mij wel. Daar-
naast is dit een jonge en
mensgerichte omgeving.”

***

Topvrouw SAP spreekt mannentaal

„Als kind wilde ik graag
sportlerares of fysiotherapeut
worden”, herinnert De Vries
zich. „Ik was een sportief meis-
je dat echter ook heel goed was
in wiskunde en de exacte vak-
ken.” Uiteindelijk koos ze
voor een studie technische be-
drijfskunde aan de hts in Rijs-
wijk, later aangevuld met een
kopstudie commerciële tech-
niek op Nijenrode. „Als ik wil,
kan ik een radio in elkaar knut-
selen”, zegt ze la-
chend. „Maar
mijn aanvanke-
lijke wens om
docent lichame-
lijke opvoeding
of fysiothera-
peut te worden, geeft ook aan
dat ik een mensenmens ben.”

Net afgestudeerd, vond De
Vries een baan op de afdeling
logistiek van Dow Chemical.
„Het bedrijf bood jonge men-
sen van meet af aan veel moge-
lijkheden. Zo kreeg ik meteen
een reisbudget dat ik naar ei-
gen goeddunken kon aanwen-
den. Er was veel ruimte voor
eigen initiatief. Die vrijheid
past bij mij. Ik houd ervan om
plannen meteen om te kunnen

zetten in actie.” 
Bijna zestien jaar geleden

stapte ze over naar SAP, dat
toen nog een klein bedrijfje in
Nederland was. „Er werkten
maar 75 man. Iedereen kende
elkaar. En iedereen deed van
alles. Een uitstekende leer-
school. Ik ben presales consul-
tant geweest, accountmana-
ger, salesdirecteur. Zo heb ik
het bedrijf, dat steeds groter
groeide, goed leren kennen.

Ja, ik ben van
de jobhobgene-
ratie, maar ik
heb de afgelo-
pen jaren nooit
de behoefte ge-
had weg te

gaan. Ik kon hier intern me
voortdurend ontwikkelen. Ik
heb flink gejobhopt binnen
SAP.”

De Vries noemt zichzelf al-
lesbehalve een spreadsheet-
manager. „Ik vind het heel be-
langrijk om met klanten, part-
ners en het personeel in ge-
sprek te blijven. Alleen door te
praten, weet je wat er speelt.
In een kennisintensief bedrijf
als SAP is het juist belangrijk
om samen te werken. Open-

heid is daarbij noodzakelijk. Ik
draag dat persoonlijk uit, mijn
deur staat altijd open voor ie-
dereen. Maar ook ons hoofd-
kantoor in Den Bosch is zo ont-
worpen dat het pand onze be-
drijfsfilosofie onderstreept.
Niet alleen is door de architect
veel glas gebruikt en zijn er
verschillende gezamenlijke
ruimtes, ook 25 partners van
ons hebben hier intern hun
kantoor.”

Dat de ict-sector nog altijd
een mannenwereld is, deert
De Vries niet. „Ik spreek de-

zelfde taal, doordat ik een
technische opleiding heb ge-
volgd”, zegt ze. „Als vrouw ben
ik wel automatisch een rolmo-
del binnen ons bedrijf. Hoe-
wel, in ons managementteam
zijn vrouwen al behoorlijk
goed vertegenwoordigd. Onze
cfo is immers ook een dame.”

Diversiteitsbeleid
Hoewel ze zich inzet voor

een stevig diversiteitsbeleid,
waarbij iedereen ongeacht zijn
sekse, huidskleur of leeftijd

zich carrièretechnisch positief
kan ontplooien, ligt haar hart
nog meer bij het thema van
duurzaamheid. „Als moeder
van twee zoons ben ik me be-
wust van de noodzaak om mi-
lieubewust te ondernemen.
Intern proberen wij ook zo
veel mogelijk energie efficiënt
te werken. Zo gaan in alle ka-
mers de lampen uit zodra men
de ruimte verlaat. Verder pro-
beren wij slimme softwareop-
lossingen en processen te ont-
wikkelen die duurzaam wer-
ken ondersteunen.” 

������
��������

DEN BOSCH – Angélique de Vries (41) geeft als directeur van
de Nederlandse vestiging van het Duitse ict-bedrijf SAP met
passie en zichtbaar plezier leiding aan 500 mensen. Toch stond
een directiefunctie in het verleden nimmer op haar verlanglijst-
je. „Ik ben nooit zo bezig geweest met het uitstippelen van mijn
carrière”, zegt de vrouw die bij de recente Young Captain
Award-verkiezing tot de laatste tien kandidaten door wist te
dringen. 

• Angélique de
Vries: „Ik was
een sportief
meisje dat
echter ook
heel goed in
wiskunde
was.”

FOTO: 
JOHN CLAESSENS

• Menno Meijer van Rvaring:
„Salarissen moeten gebaseerd
zijn op inzet en prestatie en niet
op anciënniteit.”

ben. Om dit vak goed te kunnen
uitoefenen, moet hij behalve
nauwkeurig en probleemoplos-
send zijn, ook bedrijfsgericht den-
ken en goed kunnen communice-
ren en samenwerken. 

Vertrouwen
in banksector

AMSTERDAM – Art Par-
ter, een organisatie die kun-
stenaars aan bedrijven kop-
pelt om elkaar over en weer te
inspireren, heeft vijftig opi-
nieleiders uit de financiële we-
reld laten interviewen door
kunstenaars. De gesprekken
zijn onderdeel van het project
’Vertrouwen in beeld’. Giste-
ren is de bijbehorende website
www.vertrouweninbeeld.nl
in gebruik genomen. 

Uit de interviews komt een
beeld naar voren van een ’sco-
ren- en angstcultuur’ die
heerst in de financiële sector.
Medewerkers zitten vast in
een werksfeer waarin scoren
boven klantenbelang gaat en
waarin men twijfels over de
onverantwoorde risico’s die
daarbij genomen worden niet
durft te uiten. Het is een cul-
tuur die onderling vertrouwen
ondermijnt en kritische gelui-
den in de kiem smoort. De ge-
interviewden menen dat deze
negatieve spiraal alleen kan
worden doorbroken als er ma-
nagers opstaan die hiermee
openlijk durven breken en
een nieuwe richting inslaan. 

Art Partner hoopt met de ge-
sprekken een bewustzijn te
creëren bij de bankiers en be-
stuurders. Andersdenkenden,
zoals kunstenaars, kunnen
nieuwe zuurstof geven aan een
organisatiecultuur en zo
broodnodige veranderingen in
gang zetten. 


