
OUDERE WERI{NEMERS
Volgens het kabinet-Balkenende II moet de

arbeidsdeelname van oudere werknemers

fors omhoog. Het CBS heefi: becijferd dat de

participatie van 50-plussers in de periode

1993-2003 al fors gestegen, maar kenneIijk

kan het niet hard genoeg gaan.

Tegen deze achtergrond hebben we onder-

zocht welke toekomstverwachtingen werk-

nemers van 50 jaar en ouder hebben. Daartoe

gebruiken we de antwoorden op de vraag in

de Loonwijzer: 'Werk je over een jaar nog bij

jewerkgever?' Ervolgde een Iijst mettien ant-

woordmogeIijkheden, die we voor deze ru-

briek hebben samengevoegd totzes groepen.

Uit de antwoorden komt naar voren dat de

honkvastheid van ouderen groat is. Bijna drie

kwart van de 50-plussers verwacht het ko-

mend jaar nog bij zijn ofhaar werkgever te

werken (74%). Bovendien verwacht het over-

grote deel van deze werknemers dat dit in de-

zelfde functie zal zijn. Opmerkelijk is dat de

verwachting om met vervroegd pensioen te

gaan, in de leeftijdsgroep 50-54 jaar nog laag

is, maar die is al een stuk hoger bij de 55-59-

jarigen en nogweer hoger bij de 60-plussers:

5%, 40% en 55%. KenneIijk is het idee om

vervroegd uit te treden ondanks aIle commo-

tie erover nog springlevend.

De toekomstverwachtingen van oudere werk-

nemers blijken stevig te verschilIen naar be-

drijfsgrootte. Werknemers van kleinere be-

drijven, tot 100 werknemers, verwachten veel

minder vaak dat ze met vervroegd pensioen

kunnen dan werknemers van bedrijven met

500 mensen ofmeer (1,7% van de werkne-

mers in bedrijven kleinerdan 100 tegen 6,7%

van de werknemers in bedrijven groter dan

500). Daar staat tegenover dat de werkne-

mers van kIeinere bedrijven vaker ontslag ver-

wachten en ook vaker verwachten weg te

gaan om andere redenen (zie tabel).

Splitsen we de toekomstverwachtingen van

ouderen uit naar opleiding, dan komt naar

voren dat werknemers met minder opleiding

vaker verwachten ontslagen te zuBen wor-

den. Werknemers met een hogere opleiding

verwachten daarentegen vaker dat ze bij een

andere werkgever zuIlen werken.

Ten slotte hebben mannen volgens deze ge-

gevens andere toekomstverwachtingen dan

vrouwen. Mannen zijn honkvaster. Ze ver-

wachten vaker dat ze het komend jaar nog bij

hun huidige werkgever werken dan vrouwen,

ook als rekening gehouden is met hun leef-

tijdsgroep. Vrouwen verwachten vaker dat ze

met vervroegd pensioen zuBen gaan en dat

ze om andere redenen weggaan bij hun hui-

dige werkgever. OpvaBend is dat vrouwen

veel vaker dan mannen zeggen niet te weten

of ze over een jaar nog bij hun werkgever zul-

len werken. Deze score Iijkt hun gevoel van

kwetsbaarheid op de arbeidsmarkt te weer-

spiegelen.
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