
Werkzoekende 55-plussers organiseren in samenwerking met de VDAB op 19 oktober 
2017 in het congrescentrum Lamot in Mechelen een netwerkevent dat 55-plussers 
in contact brengt met werkgevers. De meeste vacatures worden ‘via-via’ ingevuld.  

Het evenement in Mechelen biedt 55-plussers daarom de kans hun eigen netwerk uit te breiden met 
interessante contacten.  Hoe omvangrijker het eigen netwerk, des te groter de kans om ‘via-via’ een 
job te vinden.

Op talent 
staat geen 

leeftijd

HAAL 55-PLUSSERS
AAN BOORD!
Donderdag 19 oktober 2017
8.30 tot 13.00 uur
Congrescentrum Lamot
Van Beethovenstraat 8 - 10  2800 Mechelen

In samenwerking met VDAB

Het evenement dat georganiseerd wordt door en voor 55-plussers staat in het teken van de oproep ‘Haal 
55-plussers aan boord’. Die oproep wordt kracht bijgezet met de slogan ‘Op talent staat geen leeftijd’  want 
55-plussers hebben niet alleen op professioneel vlak heel wat competenties verworven, ze hebben ook naast hun 
loopbaan talenten ontwikkeld die een bedrijf ten goede komen. 
Tal van 55-plussers vinden het jammer dat hun professionele competenties en hun talenten door de arbeidsmarkt 
te weinig gewaardeerd worden.  Nochtans hebben ze veel troeven op zak.

- ze hebben een ruime professionele ervaring, een specifieke vakkennis en ze hebben vaak een netwerk 
uitgebouwd.
- ze hebben levenservaring, mensenkennis en inlevingsvermogen.
- ze hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel, ze werken accuraat en ze wekken vertrouwen bij andere 
personeelsleden en bij klanten.
- ze kunnen beter relativeren en gaan gemakkelijker om met moeilijke situaties.
- ze zijn flexibel. De kinderen zijn vaak het huis al uit. Hierdoor zijn ze minder gebonden aan vaste uren en 
schoolvakantiedagen.
- ze zijn loyaal aan je bedrijf en gaan niet snel op zoek naar een andere job.
- ze zijn uitstekende coaches voor jongere en nieuwe werknemers.
- ze zijn realistisch over hun mogelijkheden en ambities en ze zijn minder gefocust op carrièreplanning.
- ze melden zich niet vlug ziek.
- ze zijn gemotiveerd en ze hebben een hoge arbeidsethiek.

De belangstelling van werkgevers voor 55-plussers lijkt intussen toe te nemen als gevolg van verschillende 
factoren. De demografische ontwikkelingen en het  beleid van de federale en de Vlaamse overheid maken het 
noodzakelijk om  55-plussers langer aan boord te houden en/of werkzoekende 55-plussers in dienst te nemen. 

Onder impuls van de Europese groeistrategie ‘Europa 2020’ streven  zowel de federale als de Vlaamse overheid 
ernaar om in 2020 liefst 50 procent van de 55-plussers aan de slag te hebben. In de provincie Antwerpen 
bedroeg de tewerkstellingsgraad van deze doelgroep vorig jaar 46 procent, een stijging met 15 procentpunt in 
vergelijking met 2006.

https://www.vdab.be/agenda/netwerkevent-55plus


Ter vergelijking: de tewerkstellingsgraad van 55-plussers in aangrenzende regio’s:

Regio 2006 2016
Zeeland (Nl) 43,2 61,9
Noord-Brabant (Nl) 45,5 63,9
Limburg (Nl) 42,3 58,0
Köln (D) 45,5 67,3
Rheinhessen-Pfalz (D) 48,2 68,6
Luxemburg 33,2 39,6
Champagne - Ardenne 41,4 46,5
Lorraine 34 44,8
Nord Pas-de-Calais (F) 33,6 42,4

Bron: Eurostat

De cijfers over de tewerkstellingsgraad van 
55-plussers in onze buurlanden van vorig 
jaar tonen aan dat ons land in vergelijking 
met vooral Nederland en Duitsland 
ondanks de reeds geleverde inspanningen 
nog steeds aan een stevige inhaalbeweging 
toe is. In 2012 kwam Unia (het toenmalige 
Centrum voor gelijkheid van kansen en 
voor racismebestrijding) al tot die conclusie 
in haar Diversiteitsbarometer Werk. ‘De 
werkzaamheidskloof tussen 55-plussers en 
25- tot 54-jarigen is één van de grootste van 
Europa,’ merkte de Diversiteitsbarometer 
op in het ’Europees Jaar voor actief ouder 
worden en solidariteit tussen de generaties. ‘

Een tewerkstellingsgraad van 50 procent 
voor heel het land is nog veraf. De facto 
worden nog veel werkzoekende 55-plussers 
afgerekend op hun leeftijd ondanks het feit dat 
de antidiscriminatiewet van 2003 discriminatie 
op grond van leeftijd verbiedt. 

Tewerkstellingsgraad in de verschillende regio’s:

Regio 2006 2016
Brussels Gewest 36,9 47
Antwerpen 31 46
Limburg 27,1 41,1
Oost-Vlaanderen 31.4 46,5
Vlaams-Brabant 35 52,5
West-Vlaanderen 31,7 46,8
Waals-Brabant 41,6 51,2
Henegouwen 25,8 40,1
Luik 34,3 42,7
Luxemburg 34,7 43,9
Namen 34,4 42,8

Bron: Eurostat



De regering-Michel verklaarde in het regeerakkoord van 
oktober 2014: “De regering houdt vast aan een nultolerantie 
inzake discriminatie, in het bijzonder op de arbeidsmarkt.” 
Maar geldt dit ook voor leeftijdsdiscriminatie?
In ons land bestaat geen dwingende verplichting om de 
afwijzing van sollicitaties systematisch te motiveren ten 
aanzien van de kandidaat. (CAO nr. 38 betreffende werving 
en selectie van werknemers, art. 9.) Mocht die wél bestaan, 
dan nog zou de factor leeftijd wegens de antidiscriminatiewet 
niet als motief kunnen worden ingeroepen. De indruk 
bestaat dat leeftijdsdiscriminatie wordt verbloemd door er 
eufemistisch op te wijzen dat het ‘profiel’ van de kandidaat 
niet geschikt is. Een concreet voorbeeld:
“Uw kandidatuur werd niet weerhouden, er hebben zich 
kandidaten aan ons voorgesteld van wie het profiel beter 
aansluit bij de functie.”

Mentaliteitswijziging

Om de doelstellingen van de Europese groeistrategie met betrekking tot de werkzaamheidsgraad van 55-plussers 
te bereiken is een ingrijpende mentaliteitsverandering nodig. Oudere werknemers werden in het verleden via 
financieel gunstige regelingen overboord gezet. Deze praktijk ligt mee aan de basis van de perceptie dat oudere 
werknemers ballast zijn. 
Unia bevestigde deze visie in haar jaarverslag van 2012. Het brugpensioenstelsel heeft geleid tot “de perceptie 
van een oudere werknemer als iemand die meer tijd nodig heeft om iets nieuws te leren en het moeilijker heeft 
om nieuwe technologieën te gebruiken en beperktere cognitieve capaciteiten heeft. Het bestaan van het stelsel 
lijkt ook de perceptie in de hand te werken dat ouderen nog vóór de pensioenleeftijd hun
beroepsactiviteiten wensen te beëindigen en gelukkiger zijn als zij hun beroepsactiviteiten afbouwen. “
Om de tewerkstellingsgraad van 55-plussers op het niveau te brengen van Nederland of Duitsland werden 
de voorbije jaren al enkele stappen gezet. In juni 2012 sloot de Nationale Arbeidsraad (NAR) de collectieve 
arbeidsovereenkomst (cao) nr. 104 over de uitvoering van een werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers. 
De bedoeling van cao 104 is om het aantal werknemers van 45 jaar en ouder, dus ook van 55-plussers, in de 
ondernemingen te behouden of te verhogen. cao nr. 104 trad in werking op 1 januari 2013.

De NAR stelde vorig jaar vast dat cao 104 geleid heeft tot een toegenomen ontvankelijkheid voor een 
leeftijdsbewust beleid in de ondernemingen en in sommige sectoren en dat er ‘een dynamiek van reflectie en 
actie’ inzake leeftijdsbewust beleid is ontstaan. De NAR pleitte ervoor dat het behoud en de verhoging van de 
tewerkstelling van oudere werknemers op alle niveaus hoog op de agenda van de sociale partners moeten 
blijven staan. 
Om demografische en om budgettaire redenen werd intussen ook beslist dat werknemers langer zullen moeten 
werken: in 2025 wordt de pensioengerechtigde leeftijd opgetrokken tot 66 jaar en in 2030 tot 67 jaar.

Kentering

De voorbije maanden werden tal van cijfers gepubliceerd die moeten aantonen dat er zich een kentering heeft 
voorgedaan. In juli wees de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid erop dat het aandeel personen van 50 tot 
64 jaar dat een beroep doet op één of andere regeling van vervroegde uittreding in 15 jaar tijd is afgenomen 
van 36% tot 28%.  De daling is het gevolg van maatregelen om de toegangsvoorwaarden tot het brugpensioen 
(stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag) en het statuut van oudere werkloze te verstrengen.
Eveneens in juli maakte HR-dienstengroep Acerta bekend dat het aantal 55-plussers dat opnieuw aan de slag kan 
gestegen is van 4,10 procent tot 6,09 procent van alle aanwervingen. Het onderzoek van Acerta is gebaseerd 
op de gegevens van werknemers in dienst bij meer dan 40.000 werkgevers uit de private sector, waartoe zowel  
KMO’s als grote ondernemingen behoren.



Tom Vlieghe, directeur van het  ACERTA Career Center, merkte toen op dat de werkgevers oplossingen 
zoeken voor de krapte op de arbeidsmarkt voor diverse profielen. Blijkbaar komen ze volgens hem – meer dan 
vroeger – tot de vaststelling dat ook 55-plussers deze kunnen invullen. ’Het is nu vooral noodzakelijk om die 
mentaliteitswijzing te bevestigen de komende jaren. Onze eerste schattingen voor 2017 zijn alleszins beloftevol, 
’ zo orakelde Vlieghe in juli.
Een aantal 55-plussers die het sensibiliserings- en netwerkevent mee hebben georganiseerd zijn intussen 
inderdaad aan de slag. Een getuigenis:
“Ik had 29 jaar anciënniteit in de farmaceutische sector en kreeg onaangekondigd mijn C4. Ik heb mezelf toen 
uitgedaagd om binnen mijn verbrekingsperiode een nieuwe job te vinden. Ik kwam als 53-jarige reeds na 6 maanden 
terecht van de zowat hardste sector in een zachtere sector (het onthaal op een dokterspraktijk) en ik was tevreden over 
de nieuwe job en over mezelf. Door de pensionering van die tweede werkgever verloor ik na 4 jaar opnieuw mijn werk. 
Ik solliciteerde weer als gek en stempelde uiteindelijk nauwelijks 3 maanden vooraleer ik als 57-jarige weer werk vond. 
Ik werk nu als contractueel bediende op een toeristische dienst en kijk uit naar weer nieuwe ervaringen.”

De werkgeversorganisaties VBO, UNIZO, VOKA, UCM, UWE, Unisoc, BECI en AGROFront kondigden begin 
juli een ‘Actieplan diversiteit’ aan om ondernemingen erop te wijzen dat ze voordelen kunnen halen uit een 
uitgekiend diversiteitsbeleid. Het plan beoogt een hogere tewerkstellingsgraad voor groepen die moeilijker 
toegang hebben tot de arbeidsmarkt. De werkgeversorganisaties wezen er in juli expliciet op dat ‘de groeiende 
krapte op de arbeidsmarkt het momentum is om kansengroepen sterker te verankeren binnen de arbeidsmarkt.’

Eén blik op de leeftijdspiramide leert intussen 
dat de 55-plussers weldra de omvangrijkste 
leeftijdscategorie zullen zijn.

Leeftijdspiramide januari 2017 - Grafiek: 
Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium.

De marketingafdelingen van bedrijven hebben de 55-plussers in ieder geval al  lang ontdekt . Zij beschouwen 
de  55-plussers - al dan niet terecht - als Bourgondische consumenten met koopkracht. Nu is het aan de 
personeelsafdelingen van de bedrijven om 55-plussers te leren kennen  als waardevolle werknemers.

De overheid hanteert een wortel-en-stok beleid om dit te stimuleren. Wie een 55-plusser in dienst neemt, heeft 
recht op een doelgroepenkorting met RSZ-vermindering gedurende de rest van de tewerkstelling. De eerste 
twee jaar krijgt de werkgever zelfs een korting van 1.150 euro als de medewerker jonger is dan 60, of van 1.500 
euro als de medewerker 60 jaar is of ouder. Na deze twee jaar krijgt de werkgever de gewone RSZ-korting 
gedurende de rest van de tewerkstelling. 
Bedrijven die 50-plussers aan de kant schuiven door ze betaald thuis te laten blijven, zullen daar financieel voor 
worden gestraft, zo meldde de pers in de zomer. Met die maatregel wil de regering bedrijven aanmoedigen om 
oudere werknemers te herscholen eerder dan ze betaald thuis te zetten. In het zomerakkoord heeft de federale 
regering een maatregel opgenomen waardoor ondernemingen een “activeringspremie” moeten betalen op het 
loon van de betrokken werknemers. De boete of “activeringspremie” is afhankelijk van de leeftijd en van het loon 
van de betrokken werknemer. 

“De regering is van mening dat het ongepast is oudere werknemers aan de kant te zetten, terwijl we van alle 
werknemers net verwachten dat ze langer werken. Het getuigt ook van weinig respect voor de ervaring en de 
talenten van die werknemers”, zo verklaarde minister van Werk Kris Peeters (CD&V) in de pers.



Bronnen:

Nationale Arbeidsraad Advies 1.988 (juli 2016)

http://www.cnt-nar.be/ADVIES/advies-1988.pdf

Unia: Diversiteitsbarometer Werk (2012)

http://unia.be/files/Z_ARCHIEF/de_diversiteitsbarometer_werk_0.pdf

Unia: Discriminatie diversiteit Focus leeftijd: beschermings- of uitsluitingscriterium? Jaarverslag 2012

http://unia.be/files/Z_ARCHIEF/CGKR_JV_discr_NL.pdf

Acerta: persbericht 13 juli 2017

https://www.acerta.be/overacerta/media-center/persberichten/de-helft-meer-55-plussers-aan-de-slag-in-belgische-bedrijven-1
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