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en ander ontslagrecht. 
Alle ongetwijfeld nuttig, maar 

ik laat ze hier even links liggen. 
Want minstens zo belangrijk is 
het beeld van de hoge en hard-
nekkige werkloosheid onder 
 ouderen te nuanceren. Niet om 
het werkloosheidsprobleem zelf 
te bagatelliseren, maar om het 
hele verhaal te vertellen.

Allereerst: de werkloosheid on-
der ouderen is inderdaad hoog. 
Van alle Nederlanders tussen 55 
en 65 jaar (ik laat de jonkies van 
45 en 50 in het vervolg buiten 
beschouwing), was halverwege 
2015 zo’n 8,5% werkloos. Dat is 
ruim meer dan de 6,7% onder 
55-minners. 

Maar in de recessiejaren 2012 
en 2013 was de werkloosheid on-
der ouderen juist lager dan onder 
jongeren. Pas in hersteljaar 2014 
draaide het beeld: de werkloos-
heid onder jongeren daalde, die 
onder ouderen steeg door. Niet 
onlogisch, want jongeren vlie-
gen er vaak als eerste uit, maar 
krijgen ook als eerste weer werk. 
Mogelijk is de oplopende werk-
loosheid onder ouderen daarom 
niet meer dan een na-ijleffect en 

Ondanks hardnekkige werkloosheid 
is de opkomst van de oudere 
werknemer een succesverhaal

Al drie maanden daalt 
de werkloosheid niet 
meer. Het Nederlandse 
werkloosheidspercen-

tage blijft hardnekkig hangen op 
6,8% In september ging het aan-
tal mensen dat zoekt naar werk 
zelfs met drieduizend omhoog. 
‘Daling werkloosheid stokt’, 
schreef het Centraal Bureau voor 
de Statistiek (CBS) deze week. De 
media maakte daarvan: ‘Herstel 
op arbeidsmarkt stokt’. Voer voor 
pessimisten.

Het CBS zelf deed aan het 
somberen niet mee. De oplopen-
de werkloosheid komt doordat 
meer jongeren een klein baantje 
zoeken, legde men uit. Het aantal 
mensen op zoek naar een baan 
van meer dan 12 uur per week 
daalde juist naar het laagste peil 
sinds januari 2013.

Het CBS legde niet uit waarom 
meer jongeren een klein baantje 
zoeken. Misschien is het omdat 
vanaf dit studiejaar de beurs 
een lening is geworden. Wat je 
als student zelf verdient, hoef 
je niet te lenen. Vergeleken met 
vorig jaar september is het aantal 
jongeren (tussen 15 en 25 jaar 
oud) dat werkt of wil werken met 
34.000 toegenomen.

Het aantal ‘oudere’ werklozen 
(boven de 45) lag in september 
ook iets hoger dan een maand 
eerder. Wederom zijn de kleine 
baantjes de oorzaak. Het aantal 
45-plussers dat een baan van 
meer dan 12 uur per week zocht, 
daalde juist ten opzichte van 
 augustus.

Toch wordt met name de werk-
loosheid onder ouderen als een 
groot probleem gezien. ‘Oudere 
werklozen blijken maar met veel 
pijn en moeite een nieuwe baan 
te vinden’, schreef de website 
MeJudice.nl deze week bij een 
enquête onder economen naar 
het arbeidsmarktbeleid voor 
50-plussers. Ruim 63% van de 
ondervraagde economen denkt 
dat het kabinet er niet slaagt 
die werkloosheid te verminde-
ren. Minister Lodewijk Asscher 
noemde het deze week dan ook 
een ‘taai probleem’.

En dat is het. Wie in Nederland 
op latere leeftijd werkloos wordt, 
heeft veel minder kans op het 
vinden van een nieuwe baan dan 
andere leeftijdsgroepen. De dyna-
miek, de instroom en uitstroom, 
is in dat segment van de arbeids-
markt veel lager. In de economen-
enquête wordt een flink aantal 
mogelijke oplossingen aangedra-
gen, zoals demotie, opleidingen 

zet de daling voor deze groep wat 
later in het herstel pas in.

Bovendien is er ook goed 
nieuws over de arbeidsmarkt 
voor ouderen. Het aantal 55-plus-
sers met een baan stijgt snel. In 
2005 werkten er 850.000. Vijf jaar 
later was dat al 1,16 miljoen. En 
ondanks de crisis liep het aantal 
werkende 55-plussers verder 
op naar 1,35 miljoen in 2015. 
Tegelijkertijd nam het aantal ‘in-
actieven’ (geen werk en ook niet 
op zoek) 55-plussers af van ruim 
een miljoen (2005) naar iets meer 
dan 700.000 (2015).

Het is een revolutionaire ont-
wikkeling. Tien jaar geleden was 
de meerderheid van de 55-plus-
sers inactief op de arbeidsmarkt. 
Nu is dat minder dan een derde. 
Een groter deel van deze actieve 
ouderen is nu werkloos, maar 
de toename van het aantal wer-
kende ouderen was vele malen 
groter.

Voor 55-plussers zonder werk 
is het een schrale troost. Maar 
de snelle opkomst van de oudere 
werknemer, na de afschaffing 
van de VUT en het prepensioen is 
een regelrecht succesverhaal.

Werkloosheid onder ouderen stijgt...

2010 2011 2012 2013 2014 2015

4

6

8

10

2

5

7

9

3

…maar aantal werkende ouderen ook

Werkloosheid in % 55-65-jarigen               en 15-54-jarigen
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